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Grozījums Nr. 1
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
-1. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-1. pauž nopietnas bažas par faktu, ka 
pēdējie zinātniskie pētījumi liecina par to, 
ka klimata pārmaiņas norit ātrāk un 
nopietnāk saistībā ar to negatīvo ietekmi, 
nekā sākotnēji tika domāts; tādēļ aicina 
Komisiju un Padomi steidzami izanalizēt 
jautājumu, vai vispārējais mērķis, kāds 
līdz šim bija Eiropas klimata aizsardzības 
politikai, proti, ierobežot globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C, ir 
pietiekami izsvērts, lai atbilstu UNFCC 
mērķi novērst cilvēku bīstamo iejaukšanos 
klimata sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
klimata pārmaiņas kā jauns 
pamatnosacījums steidzami ir jāintegrē 
visās nozarēs un politikas jomās un Eiropas 
likumdošanā ir jāņem vērā globālās 
sasilšanas cēloņi un sekas;

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
globālā sasilšana un izrietošās klimata 
pārmaiņas kā jauni pamatnosacījumi
steidzami ir jāintegrē visās nozarēs un 
politikas jomās un Eiropas likumdošanā ir 
jāņem vērā globālās sasilšanas cēloņi un 
sekas;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
klimata pārmaiņas kā jauns 
pamatnosacījums steidzami ir jāintegrē 
visās nozarēs un politikas jomās un Eiropas 
likumdošanā ir jāņem vērā globālās 
sasilšanas cēloņi un sekas;

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai,
ir būtiski integrēt klimata pārmaiņas kā 
jaunu pamatnosacījumu visās nozarēs un 
politikas jomās, un Eiropas likumdošanā ir 
jāņem vērā globālās sasilšanas cēloņi un 
sekas;

Or. pl

Grozījums Nr. 4
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Neietekmē angļu valodas versiju.

Or. sl

Grozījums Nr. 5
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
klimata pārmaiņas kā jauns 
pamatnosacījums steidzami ir jāintegrē 
visās nozarēs un politikas jomās un Eiropas 
likumdošanā ir jāņem vērā globālās 
sasilšanas cēloņi un sekas;

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
klimata pārmaiņas kā jauns 
pamatnosacījums steidzami ir jāintegrē
visās nozarēs un politikas jomās un Eiropas 
likumdošanā ir jāņem vērā globālos
cēloņus un sekas;

Or. pl



AM\746497LV.doc 5/97 PE414.179v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 6
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
klimata pārmaiņas kā jauns 
pamatnosacījums steidzami ir jāintegrē 
visās nozarēs un politikas jomās un Eiropas 
likumdošanā ir jāņem vērā globālās 
sasilšanas cēloņi un sekas;

1. uzsver, ka, sekojot horizontālai pieejai, 
klimata pārmaiņas kā pamatnosacījums 
steidzami ir jāintegrē visās nozarēs un 
politikas jomās un globālās sasilšanas 
cēloņi un sekas ir jāņem vērā visās 
atbilstošajās Eiropas likumdošanas jomās;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
1.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a. uzsver, ka klimata pārmaiņu 
problēmas risināšana pamudinās 
izmaiņas sabiedrībā, kas veicinās jaunu 
darvietu un industriju rašanos, palīdzēs 
apkarot enerģētisko nabadzību un 
nodrošinās sociālas priekšrocības, 
piemēram, labāka veselība un vide 
iedzīvotājiem; uzsver, ka, lai veiksmīgi 
īstenotu šo mērķi, ļoti būtiska nozīme ir 
sadarbībai starptautiskā, reģionālā un 
vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
1.a. punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a. ir pārliecināts, ka klimata pārmaiņas 
veiksmīgi apkarot iespējams tikai tādā 
gadījumā, ja iedzīvotāji tiek iesaistīti un 
aizsargāti pārejas posmā uz neitrāla 
oglekļa satura ekonomiku; uzsver tādēļ 
faktu, ka pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās politika virzīs Eiropas 
Savienību jauna veida ilgtspējīgas 
attīstības virzienā, kurai jāveicina tās 
sociālā loma, lai nodrošinātu sociālu 
vienprātību;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
1.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a. uzsver, ka pasākumi pielāgošanai 
klimata pārmaiņām ir tikpat būtiski kā 
pasākumi pārmaiņu mazināšanai; 

Or. sl

Grozījums Nr. 10
Anders Wijkman, Peter Liese, John Bowis, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
1.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  1.a. uzsver, ka sabiedrība saskaras ar 
divkāršu izaicinājumu saistībā ar zemes 
dzīvības uzturēšanas sistēmu: klimata 
pārmaiņas un izšķērdīga un destruktīva 
daudzo, ļoti būtisko ekosistēmu 
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izmantošana; uzsver, ka starp klimata 
sistēmu un ekosistēmu pastāv daudzas 
savstarpējas sakarības – īpaši okeānu un 
sauszemes ekosistēmu spēja sekvestrēt 
oglekli – un norāda, ka klimata pārmaiņu 
jautājumu efektīvi risināt iespējams tikai 
veselas ekosistēmas ietvaros; 

Or. en

Grozījums Nr. 11
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 30%starptautiskas 
konvencijas gadījumā, kas paredzētu, ka 
citas industriālās valstis veic līdzīgus 
pasākumus un arī augstāk attīstītās 
jaunattīstības valstis veic atbilstošus 
pasākumus, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 60 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam līdz 30 %,
kā arī ilgtermiņa mērķa izvirzīšanu emisiju 
samazināšanai līdz 2050. gadam līdz 80 %, 
salīdzinot ar ES un industriālo valstu 
datiem 1990. gadā, lai ar 50 % varbūtību 
ierobežotu globālās vidējās temperatūras 
pieaugumu līdz 2 °C virs tā līmeņa, kas 
pastāvējis pirms rūpniecības ēras;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Riitta Myller, Inés Ayala 
Sender

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 25 % 
līdz 45 %, kā tas tika atrunāts ANO 
2007. gada Bali konferencē par klimata 
pārmaiņām noteiktajā ceļvedī, kā arī 
ilgtermiņa mērķa izvirzīšanu emisiju 
samazināšanai līdz 2050. gadam no 60 % 
līdz 80 %, lai turpinātu koncentrēties uz 
mērķi ierobežot globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Anders Wijkman, John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai industriālajās valstīs līdz 
2020. gadam no 25 % līdz 45 %, kā tas 
tika atrunāts Bali konferencē, kā arī 
ilgtermiņa mērķa izvirzīšanu emisiju 
samazināšanai līdz 2050. gadam vismaz no 
80 % līdz 95 %, salīdzinot ar 1990. gadu, 
lai ar 50 % varbūtību ierobežotu globālās 
vidējās temperatūras pieaugumu līdz 2 °C 
virs tā līmeņa, kas pastāvējis pirms 
rūpniecības ēras;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no līdz 
40 %, kā arī ilgtermiņa mērķa izvirzīšanu 
emisiju samazināšanai līdz 2050. gadam no 
70 % līdz 90 %, lai ar 50 % varbūtību 
ierobežotu globālās vidējās temperatūras 
pieaugumu līdz 2 °C virs tā līmeņa, kas 
pastāvējis pirms rūpniecības ēras;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 50 % līdz 80 %, lai ar 
50 % varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

2. īpaši uzsver nepieciešamo mērķu 
izvirzīšanu klimata pārmaiņu apturēšanai 
un uzsver skaidru vidēja termiņa mērķu 
izvirzīšanu siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai līdz 2020. gadam no 20 % 
līdz 30 %, kā arī ilgtermiņa mērķa 
izvirzīšanu emisiju samazināšanai līdz 
2050. gadam no 60 % līdz 80 %, lai ar 60% 
varbūtību ierobežotu globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C virs tā 
līmeņa, kas pastāvējis pirms rūpniecības 
ēras;

Or. nl

Grozījums Nr. 17
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
2.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a. uzsver, ka valsts ietekme uz klimatu 
neaprobežojas tikai ar fiziskām emisijām; 
mudina  ES steidzami veikt pasākumus uz 
vietas un starptautisku sarunu ietvaros, 
lai attīstītu grāmatvedības principus, kas 
ietvertu arī datus par pilnīgu patēriņa 
ietekmi, ieskaitot starptautiskās aviācijas 
ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Timothy KirkhopeRezolūcijas priekšlikums
2.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a. aicina Komisiju izskatīt oglekļa 
emisiju ietekmi uz Eiropas politiskajiem 
pasākumiem nākotnē, piemēram, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas līmenī noteiktie  
mērķi saistībā ar klimata pārmaiņām tiek 
īstenoti, tajā pat laikā joprojām 
nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību 
videi un sabiedrības veselībai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver Eiropas Parlamenta atkārtoti 
ierosinātos politiskos pasākumus klimata 
aizsardzībai un sadarbību starptautiskā 
līmenī, kā arī ES un tās dalībvalstu 
līmenī;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20
Guido Sacconi

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver Eiropas Parlamenta atkārtoti 
ierosinātos politiskos pasākumus klimata 

3. uzsver Eiropas Parlamenta atkārtoti 
ierosinātos politiskos pasākumus klimata 
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aizsardzībai un sadarbību starptautiskā 
līmenī, kā arī ES un tās dalībvalstu līmenī;

aizsardzībai un sadarbību starptautiskā 
līmenī (ieskaitot reģionālus daudzpusējus 
nolīgumus), kā arī ES un tās dalībvalstu 
līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. izjūt pienākumu pret vadošo Eiropas 
Savienības lomu starptautiskajās sarunās 
UNFCCC ietvaros COP un MOP līmenī, 
kā arī attiecībā pret citiem starptautiskiem 
forumiem; norāda vēl uz steidzamo 
nepieciešamību īstenot ES un tās 
dalībvalstu Kioto protokola mērķus, lai 
patiesi īstenotu šo vadošo lomu;

4. izjūt pienākumu pret vadošo Eiropas 
Savienības lomu starptautiskajās sarunās 
UNFCCC ietvaros COP un MOP līmenī, 
kā arī attiecībā pret citiem starptautiskiem 
forumiem, piemēram, PTO, Pasaules 
Banka un Starptautiskais Valūtas fonds; 
norāda vēl uz steidzamo nepieciešamību 
īstenot ES un tās dalībvalstu Kioto 
protokola mērķus, lai patiesi īstenotu šo 
vadošo lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Riitta Myller, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. piekrīt viedoklim, ka modernu vides 
tehnoloģiju attīstīšana, piemērošana un 
eksports ir ieguldījums Lisabonas 
stratēģijas un ES Kioto protokola mērķu, 
kā arī citu klimata aizsardzības noteikumu 
īstenošanā, un tādējādi iespējams realizēt 
vides aizsardzības mērķus un sasniegt 
ekonomikas izaugsmi;

5. piekrīt viedoklim, ka modernu vides 
tehnoloģiju attīstīšana, piemērošana un 
eksports vienlaikus ir ieguldījums
Lisabonas stratēģijas un ES Kioto 
protokola mērķu, kā arī citu klimata 
aizsardzības noteikumu īstenošanā, un 
norāda, ka, lai sasniegtu vispatverošus 
vides aizsardzības mērķus un sasniegtu 
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ekonomisko izaugsmi, ir pilnībā jāintegrē 
Lisabonas stratēģiju un klimata 
aizsardzības un enerģētikas paketi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka sākotnēji ir nepieciešams 
ievērojami palielināt energoefektivitāti 
visās ikdienas dzīves jomās un paralēli 
sākt ilgtspējīga ražošanas un patērēšanas 
veida procesu ar apzinātu resursu 
saglabāšanu, balstoties uz atjaunojamiem 
enerģijas avotiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību 
pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un 
pašreizējo, kā arī nākotnes finansēšanas 
instrumentu saderību ar Eiropas klimata 
aizsardzības politikas mērķiem un 
vajadzības gadījumā tos pielāgot;

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību 
pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un 
pašreizējo, kā arī nākotnes finansēšanas 
instrumentu saderību ar Eiropas klimata 
aizsardzības politikas mērķiem un 
vajadzības gadījumā tos pielāgot, lai 
asignētu resursus no ETS siltumnīcefekta 
gāzu emisiju jomas un tādējādi pielāgotos 
klimata pārmaiņām un veicinātu izmaiņas 
kultūrā ilgtspējīgas attīstības nolūkā;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību 
pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un 
pašreizējo, kā arī nākotnes finansēšanas 
instrumentu saderību ar Eiropas klimata 
aizsardzības politikas mērķiem un 
vajadzības gadījumā tos pielāgot;

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību 
pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un 
pašreizējo, kā arī nākotnes finansēšanas 
instrumentu saderību ar Eiropas politiku, 
ieskaitot klimata aizsardzības politikas 
mērķiem un vajadzības gadījumā tos 
pielāgot;

Or. pl

Grozījums Nr. 26
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību 
pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un 
pašreizējo, kā arī nākotnes finansēšanas 
instrumentu saderību ar Eiropas klimata 
aizsardzības politikas mērķiem un 
vajadzības gadījumā tos pielāgot;

7. šajā sakarā uzsver nepieciešamību 
pārbaudīt Eiropas Savienības budžeta un 
pašreizējo, kā arī nākotnes finansēšanas 
instrumentu saderību ar Eiropas klimata 
aizsardzības politikas mērķiem un 
vajadzības gadījumā tos pielāgot, un veikt 
preventīvus pasākumus pret klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi;

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka veiksmīga pētījumu un 
attīstības politika ir iespējama, tikai 
praktiski piemērojot jaunas tehnoloģijas, 
izmantojot nodrošinātas pieejas tirgum;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. atgādina, ka pasākumiem pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanas jomā ir 
jāiet roku rokā, jo jau pastāvošo klimata 
pārmaiņu seku risināšana ir ļoti būtiska 
daudziem ES reģioniem un ekonomikas 
nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Anders Wijkman, John Bowis, Peter Liese, Satu Hassi, Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. uzsver, ka gandrīz puse no pasaules 
iedzīvotājiem ir jaunāka par 25 gadiem un 
ka pašreizējiem lēmumiem būs tālejošas 
sekas attiecība uz lielāko jauniešu paaudzi 
cilvēces vēsturē; īpaši aicina plānotājus 
un projektētājus iekļaut dzīvojamo ēku, 
transporta, skolu, veselības aprūpes un 
citās infrastruktūrās integrēt bērnu īpašās 
vajadzības, ņemot vērā klimata 
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pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. uzver, ka inteliģenta klimata 
aizsardzības politika var atrisināt arī citas 
problēmas, piemēram, samazināt atkarību 
no naftas, gāzes un citu fosilo kurināmo  
importa un izmaksu pieaugumu 
enerģētikas jomā, kā arī sniegt impulsus 
izaugsmei un nodarbinātībai;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. atgādina, ka Lisabonas līgums jau 
skaidrāk definē Savienības mērķus un  
darbības jomu klimata pārmaiņu jomā un 
ka pēc tā ratificēšanas tiks stiprināta ES 
spēja veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
apkarot klimata pārmaiņas1;
1 Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. februāra 
rezolūcija par Lisabonas līgumu (Pieņemtie teksti, 
P6_TA(2008)0055).

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pēc 8. punkta (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Starptautiskā dimensija: pēc 2012. gada, 
klimata ārpolitika un starptautiskā 
tirdzniecība

Cilvēku ietekme

Or. en

Grozījums Nr. 33
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
8.a. punkts (jauns, pēc jaunā apakšvirsraksta „Cilvēku ietekme”)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a. aicina Komisiju ieviest ES stratēģiju 
to iedzīvotāju izvietošanai, kuri ir spiesti 
pārcelties klimata pārmaiņu ietekmes 
rezultātā, un viņu tiesību aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Rebecca Harms, Hélène Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
8.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   8.b. aicina izveidot starptautisku fondu 
klimata pārmaiņu radītās migrācijas 
pārvaldes atbalstam un turpmākiem 
zinātniskiem novērtējumiem IPNK 
ietvaros saistībā ar turpmāko iedzīvotāju 
pārvietošanos klimata pārmaiņu dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un secīgās Padomes 
prezidentūras ieņemt vadošo lomu 
starptautiskajās sarunās par nolīgumu 
rīcībai pēc 2012. gada un pabeigt tās līdz 
2009. gadam, lai atliktu pietiekami daudz 
laika ratificēt nākotnes nolīgumu par 
klimata aizsardzību un izvairītos no 
pārrāvumiem starp saistību periodiem;

9. aicina Komisiju un secīgās Padomes 
prezidentūras ieņemt vadošo lomu 
starptautiskajās sarunās par nolīgumu 
rīcībai pēc 2012. gada un starptautiskiem 
nozarau līgumiem un pabeigt tās līdz 
2009. gadam, lai atliktu pietiekami daudz 
laika ratificēt nākotnes nolīgumu par 
klimata aizsardzību un izvairītos no 
pārrāvumiem starp saistību periodiem;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata 
aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, 
bet atšķirīgās atbildības” principu un 
industrializētajai pasaulei tajā pašā laikā 
jādod ievērojams ieguldījums emisiju 
samazināšanā, savukārt jaunattīstības 
valstīm arī jāapņemas savu iespēju 
robežās īstenot klimata aizsardzības 
pasākumus;

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata 
aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, 
bet diferencētas atbildības” principu un 
industrializētās pasaules valstīm ir 
jāuzņemas vadība iekšzemes emisiju 
samazināšanā, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu vismaz IPCC noteikto līmenim 
25 % līdz 40 % apmērā, salīdzinot ar 
1990. gadu, savukārt jaunattīstības valstīm 
vispārējo pamatlīniju ietvaros ir jāpanāk, 
lai arī uzņēmumu sektorā tiktu panākti 
ievērojami samazinājumi, šim nolūkam 
saņemot no industriālajām valstīm 
izvērtējamu, pārskatāmu un pārbaudāmu 
atbalstu jaudas attīstībai, kā arī finansiālu 
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un tehnoloģisku atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata 
aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, 
bet atšķirīgās atbildības” principu un 
industrializētajai pasaulei tajā pašā laikā 
jādod ievērojams ieguldījums emisiju 
samazināšanā, savukārt jaunattīstības 
valstīm arī jāapņemas savu iespēju robežās 
īstenot klimata aizsardzības pasākumus;

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata 
aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, 
bet atšķirīgās atbildības” principu un 
industrializētajai pasaulei tajā pašā laikā 
jādod ievērojams sociāli un ekonomiski 
pamatots ieguldījums emisiju 
samazināšanā, savukārt jaunattīstības 
valstīm arī jāapņemas savu iespēju robežās 
īstenot klimata aizsardzības pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata 
aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, 
bet atšķirīgās atbildības” principu un 
industrializētajai pasaulei tajā pašā laikā 
jādod ievērojams ieguldījums emisiju 
samazināšanā, savukārt jaunattīstības 
valstīm arī jāapņemas savu iespēju robežās 
īstenot klimata aizsardzības pasākumus;

10. uzsver, ka jaunais nolīgums par klimata 
aizsardzību uz Apvienoto Nāciju izdoto 
konvenciju pamata ir jābalsta uz „kopējās, 
bet atšķirīgās atbildības” principu un 
industrializētajai pasaulei tajā pašā laikā 
jādod ievērojams ieguldījums emisiju 
samazināšanā, savukārt jaunattīstības 
valstīm arī jāapņemas savu iespēju robežās 
īstenot klimata aizsardzības pasākumus un 
ilgtspējīgu attīstību;
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Or. sl

Grozījums Nr. 39
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Neietekmē angļu valodas versiju.

Or. sl

Grozījums Nr. 40
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
11.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a. acina Komisiju un dalībvalstis 
izveidot klimata aizsardzības ārpolitiku un 
aizvien no jauna pievērst uzmanību 
Eiropas Savienības klimata aizsardzības 
mērķiem ES un dalībvalstu 
diplomātiskajās misijās; apņemas sarunās 
ar citu valstu parlamentu pārstāvjiem 
aizvien no jauna norādīt un aizstāvēt 
Eiropas Savienības klimata aizsardzības 
mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
11.a. punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a. uzsver, ka formāli ir jāsasaista 
jaunie pasākumi klimata pārmaiņu 
novēršanas finansēšanai un atbalstam ar 
UNFCCC procesu un Tūkstošgades 
attīstības mērķu īstenošanu, lai 
nodrošinātu, ka klimata pārmaiņu 
risināšanas pasākumos ir pilnībā integrēts 
papildus atbalsts līdz ar attīstības atbalstu, 
lai tādējādi pasākumi dažādu attīstības 
izaicinājumu un klimata pārmaiņu 
novēršanai savstarpēji viens otru 
atbalstītu; tomēr uzsver, ka pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanas pasākumu 
izmaksas jaunattīstības valstīs nav jāsedz 
ar oficiālo attīstības atbalstu, šiem 
pasākumiem nepieciešams mobilizēt 
papildus resursus, lai palīdzētu 
jaunattīstības valstīm apkarot klimata 
pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju un dalībvalstis integrēt 
attīstības palīdzības programmās emisiju 
samazināšanas prasības un pasākumus, kas 
paredz piemērošanos klimata pārmaiņu 
sekām, respektīvi, norādīt starptautiskajām 
attīstības palīdzības programmu 
aģentūrām, lai tās, pieņemot lēmumus, 
ņemtu vērā šīs vajadzības, un tādējādi ar 
alianšu palīdzību iesaistītu attiecīgo valstu 
un reģionu privāto sektoru un iestādes;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis integrēt 
attīstības palīdzības programmās emisiju 
samazināšanas prasības un pasākumus, kas 
paredz piemērošanos klimata pārmaiņu 
sekām, respektīvi, norādīt starptautiskajām 
attīstības palīdzības programmu 
aģentūrām, lai tās, pieņemot lēmumus, 
ņemtu vērā šīs vajadzības; uzsver, ka 
līdzekļiem piemērošanas pasākumiem ir 
jātiek sniegtiem papildus līdzšinējam 
atbalsta līmenim un tiem nav jāietver tikai 
sadalītos resursus;
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju un dalībvalstis integrēt 
attīstības palīdzības programmās emisiju 
samazināšanas prasības un pasākumus, kas 
paredz piemērošanos klimata pārmaiņu 
sekām, respektīvi, norādīt starptautiskajām 
attīstības palīdzības programmu 
aģentūrām, lai tās, pieņemot lēmumus, 
ņemtu vērā šīs vajadzības, un tādējādi ar 
alianšu palīdzību iesaistītu attiecīgo valstu 
un reģionu privāto sektoru un iestādes;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis integrēt 
attīstības palīdzības programmās emisiju 
samazināšanas prasības un pasākumus, kas 
paredz piemērošanos klimata pārmaiņu 
sekām, respektīvi, norādīt starptautiskajām 
attīstības palīdzības programmu 
aģentūrām, lai tās, pieņemot lēmumus, 
ņemtu vērā šīs vajadzības, un tādējādi ar 
alianšu palīdzību iesaistītu attiecīgo valstu 
un reģionu privāto sektoru un iestādes, un 
nevalstiskās organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
12.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a. uzsver, ka jaunattīstības valstu 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
pasākumu izmaksas nav jāsedz ar oficiālo 
attīstības atbalstu, kas ir paredzēts, lai 
sniegtu partnervalstīm iespēju īstenot 
valsts prioritātes un jau atrunātos 
starptautiskās attīstības mērķus; šiem 
pasākumiem nepieciešams mobilizēt 
papildus resursus, lai palīdzētu 
jaunattīstības valstīm apkarot klimata 
pārmaiņas;
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Or. en

Grozījums Nr. 45
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
12.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b. atzinīgi vērtē ES izveidoto Pasaules 
klimata pārmaiņu aliansi (PKPA), lai 
palīdzētu jaunattīstības valstīs veikt 
pielāgošanas pasākumus klimata 
pārmaiņām; atzīst, ka Komisijas piešķirtie 
60 miljoni EUR nav adekvāta summa; 
aicina dalībvalstis uzņemties lielāku 
atbildību saistībā ar finansēšanu un 
attīstības pasākumu saskaņošanā ar 
PKPA; vēl aicina Komisiju un dalībvalstis 
steidzami nodrošināt papildus, inovatīvus 
finanšu avotus;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina ES un tās dalībvalstis Eiropas 
Drošības stratēģijas (EDS) un Eiropas 
Drošības un aizsardzības politikas ietvaros 
civilās aizsardzības un cilvēku drošības 
nolūkos pārbaudīt klimata pārmaiņu 
ietekmi un izrietošās dabas katastrofas;

14. aicina ES un tās dalībvalstis Eiropas 
Drošības stratēģijas (EDS) un Eiropas 
Drošības un aizsardzības politikas ietvaros 
civilās aizsardzības un cilvēku drošības 
nolūkos izveidot “klimata pārmaiņu 
diplomātiju” un aizsargāt, uzraudzīt un 
veikt pasākumus, lai novērstu klimata 
pārmaiņu ietekmi un izrietošās dabas 
katastrofas, kā arī lai novērstu iespējamos 
konfliktus, kas varētu rasties klimata 
pārmaiņu radīto izmaiņu ūdensapgādē un 
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zemes nodrošinājumā dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina ES un tās dalībvalstis noslēgt ar
izraudzītām valstīm klimata alianses, 
patiecoties kurām būtu iespējams pārvarēt 
šķēršļus veiksmīgai tehnoloģiju nodošanai 
un izstrādāt atbilstošus risinājumus, un 
ņemt vērā jautājumus par intelektuālā 
īpašuma aizsardzību, tehnoloģijas 
attīstības stāvokli, institucionālo stabilitāti, 
kā arī pieejamajiem cilvēku un finanšu 
resursiem konkrētajā valstī;

15. aicina ES un tās dalībvalstis stiprināt 
ar izraudzītajām valstīm un jaunattīstības 
valstīm noslēgtās klimata alianses un 
veidot jaunas alianses ar jaunām valstīm, 
nodrošinot ievērojami palielinātu 
finansiālu atbalstu tehnoloģijas attīstībai 
un nodošanai, intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai un institucionālās veiktspējas 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina ES un tās dalībvalstis noslēgt ar 
izraudzītām valstīm klimata alianses, 
patiecoties kurām būtu iespējams pārvarēt 
šķēršļus veiksmīgai tehnoloģiju nodošanai 
un izstrādāt atbilstošus risinājumus, un 
ņemt vērā jautājumus par intelektuālā 
īpašuma aizsardzību, tehnoloģijas 
attīstības stāvokli, institucionālo stabilitāti, 
kā arī pieejamajiem cilvēku un finanšu 
resursiem konkrētajā valstī;

15. aicina ES un tās dalībvalstis pārvarēt 
šķēršļus veiksmīgai tehnoloģiju nodošanai 
trešajām valstīm, kas ietver sevī tādus 
jautājumus kā intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzība, tajā pat laikā ņemot vērā 
tehnoloģijas attīstības stāvokli, 
institucionālā stabilitāti, kā arī pieejamos 
cilvēku un finanšu resursus konkrētajā 
valstī;
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Or. en

Grozījums Nr. 49
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina ES un tās dalībvalstis noslēgt ar 
izraudzītām valstīm klimata alianses, 
patiecoties kurām būtu iespējams pārvarēt 
šķēršļus veiksmīgai tehnoloģiju nodošanai 
un izstrādāt atbilstošus risinājumus, un 
ņemt vērā jautājumus par intelektuālā 
īpašuma aizsardzību, tehnoloģijas attīstības 
stāvokli, institucionālo stabilitāti, kā arī
pieejamajiem cilvēku un finanšu resursiem 
konkrētajā valstī;

15. aicina ES un tās dalībvalstis noslēgt ar 
izraudzītām valstīm klimata alianses, 
patiecoties kurām būtu iespējams pārvarēt 
šķēršļus veiksmīgai tehnoloģiju nodošanai 
un izstrādāt atbilstošus risinājumus, un 
ņemt vērā jautājumus par intelektuālā 
īpašuma aizsardzību, tehnoloģijas attīstības 
stāvokli, institucionālo stabilitāti, kā arī 
pieejamajiem cilvēku un finanšu resursiem 
konkrētajā valstī; šajā sakarā norāda, ka 
alianses ar Āzijas un Klusā okeāna 
reģiona valstīm ir pierādījums, ka tas ir 
efektīvs instruments, lai īstenotu zemas 
oglekļa emisijas nākotni;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
15.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a. aicina Komisiju pagaidām, kamēr 
nav noslēgts jauns starptautisks nolīgums, 
vest sarunas un noslēgt starpnozaru 
pieejas partnerības līgumus ar tām 
valstīm, kas nepiedalās emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju PTO sarunu un 
nolīguma rīcībai pēc 2012. gada 
noslēgšanas procesa ietvaros īstenot 
savstarpēji saskaņotas tirdzniecības 
politikas un vides politikas sarunu 
stratēģijas, lai sniegtu sarunu partneriem 
ticamu informāciju par Eiropas klimata 
aizsardzības mērķiem un šim nolūkam 
izveidotajiem instrumentiem un kliedētu 
bažas par tirdzniecības barjerām vai 
citiem nelabvēlīgiem apstākļiem 
tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm 
bez saistošiem klimata aizsardzības 
mērķiem, kā arī īstenotu savstarpības 
principu globālās klimata aizsardzības 
izpratnē;

16. aicina Komisiju PTO sarunu un 
nolīguma rīcībai pēc 2012. gada 
noslēgšanas procesa ietvaros īstenot 
savstarpēji saskaņotas tirdzniecības 
politikas un vides politikas sarunu 
stratēģijas, lai sniegtu sarunu partneriem 
ticamu informāciju par Eiropas klimata 
aizsardzības mērķiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 52
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Komisiju PTO sarunu un 
nolīguma rīcībai pēc 2012. gada 
noslēgšanas procesa ietvaros īstenot 
savstarpēji saskaņotas tirdzniecības 
politikas un vides politikas sarunu 
stratēģijas, lai sniegtu sarunu partneriem 
ticamu informāciju par Eiropas klimata 
aizsardzības mērķiem un šim nolūkam 
izveidotajiem instrumentiem un kliedētu 

16. aicina Komisiju PTO sarunu un 
nolīguma rīcībai pēc 2012. gada 
noslēgšanas procesa ietvaros īstenot 
savstarpēji saskaņotas tirdzniecības 
politikas un vides politikas sarunu 
stratēģijas, lai nodrošinātu daļu 
risinājuma klimata pārmaiņu novēršanā, 
īstenojot tirdzniecības un investīciju 
politiku, kas veido ekonomiskus stimulus 
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bažas par tirdzniecības barjerām vai 
citiem nelabvēlīgiem apstākļiem 
tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm 
bez saistošiem klimata aizsardzības 
mērķiem, kā arī īstenotu savstarpības 
principu globālās klimata aizsardzības 
izpratnē;

atbilstoši klimata pārmaiņu politikas 
mērķiem; uzsver, kas ES iespējams ir 
nepieciešams izmantot šos noteikumus, lai 
noteiktu ekonomiskus ierobežojumus 
darbībām, kas ir kaitējošas 
klimatam; norāda, ka tādējādi ES sarunu 
partneri saņems ticamu informāciju par 
Eiropas klimata aizsardzības mērķiem un 
šim nolūkam izveidotajiem instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
16.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a. aicina Padomi un Komisiju 
nodrošināt, lai PTO Strīdu izšķiršanas 
organizācija (SIO) rīkojas saskaņā ar 
VVTT, kas piešķir tās līgumslēdzēju 
pusēm tiesības veikt pasākumus, ieskaitot 
pasākumus cilvēku veselības aizsardzībai 
un saglabātu izsmeļamus dabas resursus, 
ņemot vērā aizsardzību pret to preču vides 
dempinga, kas ražotas valstīs, kuras 
neratificē vienošanos pēc Kioto Protokola 
darbības beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
16.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a. aicina Komisiju un Padomi izveidot 
starptautiskās politikas alternatīvus 
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risinājumus ar mērķi atbalstīt 
pielāgošanās pasākumus Arktikas reģiona 
jūras vidē un atrisināt būtiskos klimata 
jautājumus, ar ko saskāries šis reģions, 
ietverot visas atbilstošās politikas jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju, prezidējošās valstis, 
kā arī dalībvalstis ieņemt starpnieka lomu 
bilaterālajā līmenī sarunās par nolīgumu 
rīcībai pēc 2012. gada starp industriālajām 
valstīm, G5 un jaunattīstības valstīm, lai, 
nodrošinot interešu balansu, garantētu 
panākumus sarunām par klimata 
aizsardzību, iesaistot visus siltumnīcefekta 
gāzu emitentus;

17. aicina Komisiju, prezidējošās valstis, 
kā arī dalībvalstis ieņemt starpnieka lomu 
bilaterālajā līmenī sarunās par nolīgumu 
rīcībai pēc 2012. gada, lai garantētu 
panākumus sarunām par klimata 
aizsardzību, kas paredzētas, lai īstenotu 
mērķi ierobežot globālās vidējās 
temperatūras pieaugumu līdz 2 °C;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Dorette Corbey, Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina Komisiju, prezidējošās valstis, 
kā arī dalībvalstis ieņemt starpnieka lomu 
bilaterālajā līmenī sarunās par nolīgumu 
rīcībai pēc 2012. gada starp industriālajām 
valstīm, G5 un jaunattīstības valstīm, lai, 
nodrošinot interešu balansu, garantētu 
panākumus sarunām par klimata 
aizsardzību, iesaistot visus siltumnīcefekta 

17. aicina Komisiju, prezidējošās valstis, 
kā arī dalībvalstis ieņemt starpnieka lomu 
bilaterālajā līmenī sarunās par nolīgumu 
rīcībai pēc 2012. gada un starptautiskiem 
nozaru līgumiem starp industriālajām 
valstīm, G5 un jaunattīstības valstīm, lai, 
nodrošinot interešu balansu, garantētu 
panākumus sarunām par klimata 
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gāzu emitentus; aizsardzību, iesaistot visus siltumnīcefekta 
gāzu emitentus;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, ka Eiropai ir nepieciešama uz 
nākotni orientēta, stratēģiska enerģētikas 
politika un enerģētikas ārpolitika, lai varētu 
lielā mērā nodrošināt energoapgādes 
drošību, ievērojot ilgtspējības, resursu 
efektivitātes un klimata neitralitātes 
nosacījumus, un tajā pašā laikā līdz ar 
jautājumu par enerģijas pieejamību kopējā 
enerģijas infrastruktūras termina ietvaros ir 
jāatbild arī uz jautājumiem par transportu 
un enerģijas uzkrāšanu;

18. uzsver, ka Eiropai ir nepieciešama 
kopēja uz nākotni orientēta, stratēģiska 
enerģētikas politika un enerģētikas 
ārpolitika, lai varētu lielā mērā nodrošināt 
energoapgādes drošību, ievērojot 
ilgtspējības, resursu efektivitātes un 
klimata neitralitātes nosacījumus, un tajā 
pašā laikā līdz ar jautājumu par enerģijas 
pieejamību kopējā enerģijas infrastruktūras 
termina ietvaros ir jāatbild arī uz 
jautājumiem par transportu un enerģijas 
uzkrāšanu;

Or. sl

Grozījums Nr. 58
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzsver, ka Eiropai ir nepieciešama uz 
nākotni orientēta, stratēģiska enerģētikas 
politika un enerģētikas ārpolitika, lai varētu 
lielā mērā nodrošināt energoapgādes 
drošību, ievērojot ilgtspējības, resursu 
efektivitātes un klimata neitralitātes 
nosacījumus, un tajā pašā laikā līdz ar
jautājumu par enerģijas pieejamību kopējā 

18. uzsver, ka Eiropai ir nepieciešama uz 
nākotni orientēta, stratēģiska enerģētikas 
politika un enerģētikas ārpolitika, lai varētu 
lielā mērā nodrošināt energoapgādes 
drošību, ievērojot ilgtspējības, resursu 
efektivitātes un klimata neitralitātes 
nosacījumus un rīkojoties atbilstoši 
pārredzamībai un nediskriminējošai 
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enerģijas infrastruktūras termina ietvaros ir 
jāatbild arī uz jautājumiem par transportu 
un enerģijas uzkrāšanu;

enerģētikas politikai, īpaši saistībā ar 
neitrāliem CO2  enerģijas avotiem, un tajā 
pašā laikā līdz ar jautājumu par enerģijas 
pieejamību kopējā enerģijas infrastruktūras 
termina ietvaros ir jāatbild arī uz 
jautājumiem par transportu un enerģijas 
uzkrāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
18.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   18.a. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
kaimiņvalstis rūpīgi izvērtēt Arktikas 
reģiona stratēģisko nozīmi, ņemot vērā 
mērķi sasniegt atbilstoši līdzsvaru starp 
enerģētikas un vides vajadzībām, un 
uzskata, ka piekrastes naftas ražošana un 
transports Arktikas reģionā varētu sniegt 
risinājumu jautājumam par šī reģiona 
jutīgas vides aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
18.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. aicina ES izveidot Eiropas 
Atjaunojamo enerģiju kopienu, lai 
veicinātu šajā jomā turpmākus pētījumus 
un pilotprojektus, kā arī tīkla attīstību, 
tādējādi sniedzot iespēju optimāli integrēt 
atjaunojamo enerģiju avotus;
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Or. en

Grozījums Nr. 61
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
18.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
prioritāro enerģētikas projektu attīstību, 
kas ir Eiropas interesēs, kā to paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 6. septembra 
Lēmums Nr. 1364/2006/EK, ar ko nosaka 
pamatnostādnes Eiropas enerģētikas 
tīkliem, piemēram, Nabuko, ņemot vērā 
ES daudzveidības nodrošināšanu saistībā 
ar enerģiju avotiem;
______
1 OV L 262, 22.09.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
18.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
Eiropas enerģiju transporta 
infrastruktūras attīstību, kas 
nepieciešama ES dažādības 
nodrošināšanai saistībā ar enerģiju 
avotiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības 
vadītu dažādu enerģijas veidu pārejas 
posmu, kura ietvaros ar valsts sektora 
atbalstu dalībvalstīs un Eiropas līmenī 
pakāpeniski tiek atbalstīta atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošana un vēlāk ar 
tiem aizstātā fosilo kurināmo izmantošana;

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
lielāku atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanas īpatsvaru, un ar valsts 
sektora aktīvu atbalstu dalībvalstīs un 
Eiropas līmenī ātri aizstāt fosilā kurināmā 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Adam Gierek

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības 
vadītu dažādu enerģijas veidu pārejas 
posmu, kura ietvaros ar valsts sektora 
atbalstu dalībvalstīs un Eiropas līmenī 
pakāpeniski tiek atbalstīta atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošana un vēlāk ar 
tiem aizstātā fosilo kurināmo izmantošana;

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
centrāli dalībvalstu politiskā un 
uzņēmējdarbības līmenī vadītu dažādu 
enerģijas veidu pārejas posmu, kas saistīts 
ar CO2 emisijām kura ietvaros ar valsts 
sektora atbalstu dalībvalstīs un Eiropas 
līmenī tiek atbalstīta citu enerģijas avotu 
izmantošana un pakāpeniski aizstātā fosilo 
kurināmo izmantošana;

Or. pl

Grozījums Nr. 65
Dorette Corbey, Silvia-Adriana Ţicău, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana un vēlāk ar tiem aizstātā 
fosilo kurināmo izmantošana;

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana un vēlāk tiek samazināta un 
ar tiem aizstātā fosilo kurināmo 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana un vēlāk ar tiem aizstātā 
fosilo kurināmo izmantošana;

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta zema CO2 satura enerģijas 
avotu izmantošana un vēlāk ar tiem aizstātā 
fosilo kurināmo izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
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dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana un vēlāk ar tiem aizstātā 
fosilo kurināmo izmantošana;

dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta ilgtspējīgu enerģijas avotu 
izmantošana un vēlāk ar tiem aizstātā 
fosilo kurināmo izmantošana;

Or. sl

Grozījums Nr. 68
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī pakāpeniski 
tiek atbalstīta atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošana un vēlāk ar tiem aizstātā 
fosilo kurināmo izmantošana;

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
politiski virzītu un uzņēmējdarbības vadītu 
dažādu enerģijas veidu pārejas posmu, kura 
ietvaros ar valsts sektora atbalstu 
dalībvalstīs un Eiropas līmenī, vienlaikus 
pēc iespējas augstākā līmenī sadarbojoties 
ar citām valstīm un starptautiskām 
organizācijām, pakāpeniski tiek atbalstīta 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana 
un vēlāk ar tiem aizstātā fosilo kurināmo 
izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
19.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a. aicina dalībvalstis veicināt reģionos 
un iedzīvotājos piederības sajūtu un 
veicināt pastiprinātu lokāli pieejamo 
atjaunojamo enerģiju avotu izmantošanu, 
izmantojot juridiskus un fiskālus 
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stimulus;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Elisa Ferreira, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
19.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a. norāda, ka pieredze liecina, ka 
visvairāk noslogojums skars gala 
patērētājus un ka iespējama ietekme uz 
inflāciju; uzver, ka klimata pārmaiņām 
jātiek apkarotām sociāli un ekonomiski 
ilgtspējīgā veidā un ka jebkurai iniciatīvai 
ir jāietver pasākumus negatīvu sociālu 
seku kompensācijai saistībā ar  jutīgām 
nozarēm/sociālajām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Dorette Corbey, Evangelia Tzampazi, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina dalībvalstis motivēt 
elektroenerģijas piegādātājus veikt 
nepieciešamo fosilā kurināmā spēkstaciju 
modernizēšanu, izmantojot amortizācijas 
sistēmas un nodokļu stimulus, lai šādā 
veidā sasniegtu ievērojamu tradicionālās 
elektroenerģijas energoefektivitātes 
paaugstināšanu;

20. aicina dalībvalstis motivēt 
elektroenerģijas piegādātājus veikt 
nepieciešamo fosilā kurināmā spēkstaciju, 
kā arī transporta tīklu modernizēšanu, 
izmantojot amortizācijas sistēmas un 
nodokļu stimulus, lai šādā veidā sasniegtu 
ievērojamu tradicionālās elektroenerģijas 
energoefektivitātes un transporta
paaugstināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
20.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
aktīvi atbalstīt eksperimentālas shēmas 
saistībā ar uz IKT balstītām 
decentralizētām ražošanas sistēmām 
(ieskaitot apvienoto siltuma un elektrības 
ražošanu); 

Or. en

Grozījums Nr. 73
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
20.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a. ierosina finansēt pētījumu 
programmas tādā veidā, lai tiktu veicināta 
jauno tehnoloģiju izmantošana, tādējādi 
īstenojot enerģijas ietaupīšanu un veicinot 
atjaunojamo enerģiju izmantošanas 
īpatsvara pieaugumu saistībā ar dažādu 
enerģiju veidu kopumu; 

Or. en

Grozījums Nr. 74
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina dalībvalstis nodrošināt pieeju 
decentralizēti ražotu enerģiju un 
elektroenerģiju tīklam, likvidēt tirgus 
piekļuves šķēršļus, ļaujot pieeju 
inovatīviem elektroenerģijas piegādātājiem 
atjaunojamo enerģijas avotu sektorā, kā arī 
paātrināt lokālās koģenerācijas izplatību un 
vadīties pēc vidēja termiņa mērķiem;

21. aicina dalībvalstis nodrošināt pieeju 
decentralizēti ražotu enerģiju un 
elektroenerģiju tīklam, likvidēt tirgus 
piekļuves šķēršļus, ļaujot pieeju 
inovatīviem elektroenerģijas piegādātājiem 
atjaunojamo enerģijas avotu sektorā, kā arī 
paātrināt lokālās koģenerācijas un 
triģenerācijas izplatību un vadīties pēc 
vidēja termiņa mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas 
ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas 
alianses ar trešām valstīm Vidusjūras 
reģionā, kas veido pamatu ūdeņraža 
ražošanā un tādejādi pamatu zema CO2 
satura uz ūdeņraža bāzes ekonomikas 
aizsākumam;

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas
ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas 
alianses ar trešām valstīm Vidusjūras 
reģionā, kuru primārais mērķis būtu 
saules enerģijas iegūšana un novirzīšana 
Eiropas Savienībā, izmantojot 
augstsprieguma līdzstrāvas vadītājus, un 
sekundāri tās varētu veidot pamatu 
ūdeņraža ražošanā un tādejādi pamatu 
zema CO2 satura uz ūdeņraža bāzes 
ekonomikas aizsākumam;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas 
ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas 
alianses ar trešām valstīm Vidusjūras 
reģionā, kas veido pamatu ūdeņraža 
ražošanā un tādejādi pamatu zema CO2
satura uz ūdeņraža bāzes ekonomikas 
aizsākumam;

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas 
ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas 
alianses ar trešām valstīm Vidusjūras 
reģionā, kas veido pamatu saules 
enerģijas ražošanai un transprtēšanai 
Eiropas Savienībā, balstoties uz ūdeņraža 
un citām jaunām tehnoloģijām, un 
tādejādi pamatu zema CO2 satura uz 
ūdeņraža bāzes ekonomikas aizsākumam;

Or. de

Grozījums Nr. 77
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas 
ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas 
alianses ar trešām valstīm Vidusjūras 
reģionā, kas veido pamatu ūdeņraža 
ražošanā un tādejādi pamatu zema CO2 
satura uz ūdeņraža bāzes ekonomikas 
aizsākumam;

22. ierosina kā Eiropas enerģētikas 
ārpolitikas sastāvdaļu saules enerģijas 
alianses ar trešām valstīm Vidusjūras 
reģionā, kas veido pamatu elektrības un
ūdeņraža ražošanā un tādejādi pamatu 
atjaunojamu energoresursu ekonomikas 
aizsākumam;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina politiķus un ekonomistus 
investēt infrastruktūrā, tīklos un 
cauruļvados, lai iegūtu saules enerģiju 

23. aicina politiķus un ekonomistus 
investēt infrastruktūrā, tīklos un 
cauruļvados, lai iegūtu saules enerģiju 
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ūdeņraža ražošanai, un enerģiju alianšu 
ietvaros piedāvāt trešām valstīm 
nepieciešamo iestāžu un infrastruktūru 
attīstības programmas, kā arī apmācības 
programmas vietējiem speciālistiem un 
pieeju tīklam pašu vajadzībām;

ūdeņraža ražošanai;

Or. sl

Grozījums Nr. 79
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina politiķus un ekonomistus 
investēt infrastruktūrā, tīklos un 
cauruļvados, lai iegūtu saules enerģiju 
ūdeņraža ražošanai, un enerģiju alianšu 
ietvaros piedāvāt trešām valstīm 
nepieciešamo iestāžu un infrastruktūru 
attīstības programmas, kā arī apmācības 
programmas vietējiem speciālistiem un 
pieeju tīklam pašu vajadzībām;

23. aicina politiķus un ekonomistus 
investēt infrastruktūrā, tīklos un 
cauruļvados, lai iegūtu saules enerģiju 
elektrībai, ūdeņraža un ūdens ražošanā, un 
enerģiju alianšu ietvaros piedāvāt trešām 
valstīm nepieciešamo iestāžu un 
infrastruktūru attīstības programmas, kā arī 
apmācības programmas vietējiem 
speciālistiem un pieeju tīklam pašu 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina politiķus un ekonomistus 
investēt infrastruktūrā, tīklos un 
cauruļvados, lai iegūtu saules enerģiju 
ūdeņraža ražošanai, un enerģiju alianšu 
ietvaros piedāvāt trešām valstīm 
nepieciešamo iestāžu un infrastruktūru 

23. aicina politiķus un ekonomistus 
investēt infrastruktūrā, tīklos un 
cauruļvados, lai iegūtu saules enerģiju, un
ūdeņraža ražošanā, un enerģiju alianšu 
ietvaros piedāvāt trešām valstīm 
nepieciešamo iestāžu un infrastruktūru 
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attīstības programmas, kā arī apmācības 
programmas vietējiem speciālistiem un 
pieeju tīklam pašu vajadzībām;

attīstības programmas, kā arī apmācības 
programmas vietējiem speciālistiem un 
pieeju tīklam pašu vajadzībām;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
23.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a. aicina politiķus un uzņēmēju 
kopienu enerģētikas partnerattiecību 
kontekstā piedāvāt trešajām valstīm 
programmas nepieciešamo institūciju, 
infrastruktūru izveidošanai un apmācību 
programmas vietējiem ekspertiem, un 
pieeju tīkliem viņu vajadzībām;

Or. sl

Grozījums Nr. 82
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina dalībvalstis atbilstoši vietējām 
un reģionālām iespējām palielināt dažādu 
enerģijas veidu izmantošanā tās vēja 
enerģijas īpatsvaru, kas, pateicoties 
intensīvam atbalstam, jau kļuvusi par 
noturīgu enerģijas iegūšanas veidu, kā arī 
hidroenerģijas un ģeotermisko apkures 
sistēmu īpatsvaru, un turpināt izmantot 
esošo attīstības potenciālu, lietojot arī 
Eiropas pētījumu iniciatīvu un koordinējot 
pa izcilības tīkliem;

24. aicina dalībvalstis atbilstoši vietējām 
un reģionālām iespējām palielināt dažādu 
enerģijas veidu izmantošanā tās vēja 
enerģijas īpatsvaru, kas, pateicoties 
intensīvam atbalstam, jau kļuvusi par 
noturīgu enerģijas iegūšanas veidu, kā arī 
hidroenerģijas un ģeotermisko apkures 
sistēmu īpatsvaru, un turpināt izmantot 
esošo attīstības potenciālu, lietojot arī
Eiropas pētījumu iniciatīvu un koordinējot 
pa izcilības tīkliem;
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(Lingvistisks grozījums – attiecas tikai uz 
versiju angļu valodā)

Or. en

Grozījums Nr. 83
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Neietekmē angļu valodas versiju.

Or. sl

Grozījums Nr. 84
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
24.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a. uzsver, ka plašāka mēroga veja 
jaudas un cita veida atjaunojamo enerģiju 
avotu izmantošanai būs nepieciešami 
ieguldījumi Eiropas energotīklos;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
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lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas izmantošanai apkurei 
un dzesēšanai;

lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas izmantošanai apkurei 
un dzesēšanai;

25. uzsver ilgtspējīgi ražotas biomasas 
izmantošanas enerģijas ražošanai 
ievērojamo potenciālu, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, un 
aicina veidot Eiropas stratēģiju biomasas 
izmantošanai apkurei un dzesēšanai, tajā 
pat laikā ievērojot principi “vispirms 
pārtika”;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas izmantošanai apkurei 
un dzesēšanai;

25. uzsver ilgtspējīgas biomasas 
izmantošanas enerģijas ražošanai 
ievērojamo potenciālu, lai samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, un 
aicina veidot Eiropas stratēģiju ilgtspējīgas
biomasas izmantošanai apkurei un 
dzesēšanai;

Or. nl
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Grozījums Nr. 88
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas izmantošanai apkurei 
un dzesēšanai;

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas izmantošanai apkurei 
un dzesēšanai un gāzes, ūdeņraža 
ražošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas izmantošanai apkurei 
un dzesēšanai;

25. uzsver biomasas izmantošanas 
enerģijas ražošanai ievērojamo potenciālu, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisiju apjomu, un aicina veidot Eiropas 
stratēģiju biomasas ilgtspējīgai 
izmantošanai apkurei un dzesēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
25.a. punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a. 25.a. aicina izveidot Eiropas 
stratēģiju atjaunojamo enerģijas avotu 
izmantošanai apkurei un dzesēšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 91
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina Komisiju iesniegt visaptverošu 
analīzi par visām emisijām bioenerģijas 
pilna dzīves cikla ietvaros, lai noteiktu, 
kāda loma nākotnē varētu būt biomasai kā 
enerģijas nodrošinātājam; tās ietvaros 
atbilstoši rezultātiem ir arī jāpārbauda 
priekšrocības un trūkumi biomasas 
siltumspējas uzlabošanas iespējām, kas 
izriet no jaunas biomasas audzēšanas vai 
izmantošanas;

26. aicina Komisiju iesniegt visaptverošu 
analīzi par visām emisijām bioenerģijas 
atsevišķo avotu pilna dzīves cikla ietvaros, 
lai noteiktu, kāda loma nākotnē varētu būt 
biomasai kā enerģijas nodrošinātājam; tās 
ietvaros atbilstoši rezultātiem ir arī 
jāpārbauda priekšrocības un trūkumi 
biomasas siltumspējas uzlabošanas 
iespējām, kas izriet no jaunas biomasas 
audzēšanas vai izmantošanas;

Or. sl

Grozījums Nr. 92
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina Komisiju iesniegt visaptverošu 
analīzi par visām emisijām bioenerģijas 
pilna dzīves cikla ietvaros, lai noteiktu, 
kāda loma nākotnē varētu būt biomasai kā 
enerģijas nodrošinātājam; tās ietvaros 
atbilstoši rezultātiem ir arī jāpārbauda 

26. aicina Komisiju iesniegt visaptverošu 
analīzi par visām emisijām bioenerģijas 
pilna dzīves cikla ietvaros, lai noteiktu, 
kāda loma nākotnē varētu būt no 
atlikumiem un vietējām kultūrām iegūtas
biomasai kā enerģijas nodrošinātājam; tās 
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priekšrocības un trūkumi biomasas 
siltumspējas uzlabošanas iespējām, kas 
izriet no jaunas biomasas audzēšanas vai 
izmantošanas;

ietvaros atbilstoši rezultātiem ir arī 
jāpārbauda priekšrocības un trūkumi 
biomasas siltumspējas uzlabošanas 
iespējām, kas izriet no jaunas biomasas 
audzēšanas vai izmantošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez + Adam Gierek + Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtu pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 
neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

svītrots

Or. en

</Amend>

Grozījums Nr. 94
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
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jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtas pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 
neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

jāņem vērā arī kodolenerģijas ieguldījums  
nākotnes dažādo enerģijas veidu ietvaros, 
salīdzinot kodolenerģijs veiktspēju ar 
citiem enerģiju veidiem, kas piedāvā tādu 
pašu pakalpojumu, piemēram, 
centralizēto pamatslodzes elektrības 
ražošanu Eiropas tirgos; norāda, ka, kā 
jau norādījis Eiropadomes izveidotais 
Eiropas Kodolenerģijas forums, 
kodolenerģijas nesatur  CO2 un ir 
konkurētspējīga un paredzama tās 
ražošanas izmaksās, tās ietekme uz vidi ir 
zema un tai ir izcili drošības rādītāji; 
uzskata, ka kodolenerģija piedāvā būtisku 
iekšzemes pievienoto vērtību, ņemot vērā 
faktu, ka lielākā daļa no piegādes ķēdes ir 
izvietota ES dalībvalstīs; norāda, ka 
atbildīga kodolenerģijas izmantošana ir 
saistīta ar pienākumu ievērot spēkā esošos 
institucionālos un tehniskos 
ierobežojumus, lai nodrošinātu 
kodolieroču neizplatīšanu un izveidotu 
atbilstošu ilgtspējīgu infrastruktūru 
radioaktīvo atkritumu ietveršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtas pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 

27. uzskata, ka, lai patiešām samazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas enrģētikas 
nozarē, ir vairāk jāizmanto zema oglekļa 
satura tehnoloģijas, piemēram, 
kodolenerģiju, kas sniedz ieguldījumu arī 
piegāžu drošībā;
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neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 96
Dorette Corbey, Riitta Myller, Silvia-Adriana Ţicău, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtas pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 
neatrisinātajiem jautājumiem par atkritumu 
gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

27. uzskata, ka, ja nākotnes enerģētikas 
politika, kuras mērķis ir samazināt olekļa 
dioksīdu, ietvertu arī kodolenerģiju, tad 
tai ir jākoncetrējas ne tikai uz iespējamo 
oglekļa dioksīda emisiju novēršanu, bet arī 
investīciju nepieciešamību, urāna 
nodrošināšanas garantiju, iekārtām 
pārvaldei, tehnoloģiskajiem un 
starptautiskajiem drošības jautājumiem, kā 
arī neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu;

Or. en

</Amend>

Grozījums Nr. 97
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāparedz kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā uzmanība 
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uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas
garantijai, iekārtas pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 
neatrisinātajiem jautājumiem par atkritumu 
gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

jāpievērš ne tikai iespējamai oglekļa 
dioksīda emisiju novēršanai, bet arī 
ieguldījumu nepieciešamībai, 
ierobežotajiem globālajiem urāna 
krājumiem un tā piegāžu drošībai, iekārtu 
pārvaldei, tehnoloģiskajiem un 
starptautiskajiem drošības jautājumiem, kā 
arī neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtu pārvaldei,
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 
neatrisinātajiem jautājumiem par atkritumu 
gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtu pārvaldei, kodolieroču 
ražošanas novirzīšanai, tehnoloģiskajiem 
un starptautiskajiem drošības jautājumiem, 
kā arī neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtas pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī 
neatrisinātajiem jautājumiem par 
atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot ar 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

27. uzskata, ka turpmākajai enerģētikas 
politikai CO2 izmešu samazināšanai ir 
jāpārbauda arī kodolenerģijas iespējamais 
ieguldījums nākotnes dažādo enerģijas 
veidu ietvaros un šajā sakarā galvenā 
uzmanība jāpievērš ne tikai oglekļa 
dioksīda novēršanai, bet arī investīciju 
nepieciešamībai, urāna nodrošināšanas 
garantijai, iekārtas pārvaldei, 
tehnoloģiskajiem un starptautiskajiem 
drošības jautājumiem, kā arī jautājumiem 
par atkritumu gala noglabāšanu, salīdzinot 
ar atjaunojamajiem enerģiju avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan Cizelj, Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
27.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
kodolenerģijas izmantošanai Eiropā 
konkurētspējīgā Eiropas enerģētikas 
tirgus kontekstā; norāda, ka, pieņemot 
uzlabotu tiesisko regulējumu 
kodolenerģijas jomā,  īstenojot augstākos 
drošības un aizsardzības standartus, tiks 
nodrošināts šī enerģijas avota atbildīgas 
izmantošanas pieaugums;

Or. en
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Grozījums Nr. 101
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
27.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a. uzskata kombinētu siltumenerģijas 
un elektroenerģijas ražošanu par efektīvu, 
ekonomiski un vides jomā saprātīgu 
risinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Anne Laperrouze, Philippe Busquin, Françoise Grossetête, Jacques Toubon

Rezolūcijas priekšlikums
27.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a. norāda, ka vairums no Kopienas 
līdzekļiem, kas piešķirti šķelšanai 
atbilstoši Eiropas Atomenerģijas kopienas 
(Euratom) Septītajai pamatprogrammai 
par kodolpētniecības un mācību 
pasākumiem (2007.-2011.), ir piešķirti  
drošības pētījumiem, un norāda, ka 
labākais veids, kā īstenot Savienības 
kritērijus, ir apvienot Kopienas centienus 
ar pētījumiem, kuru mērķis ir attīstīt 
jaunu ilgtspējīgas kodolenerģijas 
tehnoloģijas paaudzi, kas sniegtu iespēju 
plašāk izmantot kodolenerģijas potenciālu 
vēl vairākus tūkstošus gadus, uzlabojot 
degvielas efektivitāti un ļoti ievērojami 
samazinot gala atkritumu apmēru;

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Rebecca Harms + Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún + Dorette Corbey, 
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Riitta Myller, Matthias Groote

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos nolūkos, un uzsver, ka šī 
mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga 
no tā, vai tiek nodrošināta ilgtermiņa 
pētījumu finansēšana un vai tiek apsvērta 
pieejamo līdzekļu plašāka izmantošana, 
lai ātrāk realizētu projektu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 104
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos nolūkos, un uzsver, ka šī 
mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no 
tā, vai tiek nodrošināta ilgtermiņa pētījumu 
finansēšana un vai tiek apsvērta pieejamo 
līdzekļu plašāka izmantošana, lai ātrāk 
realizētu projektu;

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos nolūkos, un uzsver, ka šī 
mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no 
tā, vai tiek nodrošināta ilgtermiņa pētījumu 
finansēšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos nolūkos, un uzsver, ka šī 
mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no 
tā, vai tiek nodrošināta ilgtermiņa pētījumu 
finansēšana un vai tiek apsvērta pieejamo
līdzekļu plašāka izmantošana, lai ātrāk 
realizētu projektu;

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos nolūkos, un uzsver, ka šī 
mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no 
tā, vai tiek nodrošināta ilgtermiņa pētījumu 
finansēšana no ES budžeta un vai tiek 
apsvērta šādu līdzekļu plašāka 
izmantošana, lai ātrāk realizētu projektu;

Or. pl

Grozījums Nr. 106
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos nolūkos, un uzsver, ka šī 
mērķa sasniegšana lielā mērā ir atkarīga no 
tā, vai tiek nodrošināta ilgtermiņa pētījumu 
finansēšana un vai tiek apsvērta pieejamo 
līdzekļu plašāka izmantošana, lai ātrāk 
realizētu projektu;

28. uzskata, ka kodolreaktora ITER 
kodolsintēzes tehnoloģisko iespēju 
izpētīšana ir pirmais solis, lai pietuvinātos 
mērķim izmantot šo enerģijas veidu 
komerciālos un zinātniskos nolūkos, un 
uzsver, ka šī mērķa sasniegšana lielā mērā 
ir atkarīga no tā, vai tiek nodrošināta 
ilgtermiņa pētījumu finansēšana un vai tiek 
apsvērta pieejamo līdzekļu plašāka 
izmantošana, lai ātrāk realizētu projektu;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. konstatē, ka biodegvielas ražošana 
daļēji ir cēlonis pārtikas cenu pieaugumam, 
tomēr atteikšanās no biodegvielas 
neatrisinās ne bada problēmu pasaulē, ne 
arī sniegs atbildi uz jautājumu par 
klimatam labvēlīgu mobilitāti;

29. konstatē, ka biodegvielas ražošana 
daļēji ir cēlonis pārtikas cenu pieaugumam, 
pieaugošajai bioloģiskās daudzveidības 
izzušanai un mežu izciršanai, tomēr 
atteikšanās no biodegvielas neatrisinās ne 
bada problēmu pasaulē, ne arī sniegs 
atbildi uz jautājumu par klimatam 
labvēlīgu mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. konstatē, ka biodegvielas ražošana 
daļēji ir cēlonis pārtikas cenu 
pieaugumam, tomēr atteikšanās no 
biodegvielas neatrisinās ne bada problēmu 
pasaulē, ne arī sniegs atbildi uz jautājumu 
par klimatam labvēlīgu mobilitāti;

29. konstatē, ka biodegvielas ražošanu ir 
jāveic pārbaudāma ilgtspējīga procesa 
ietvaros un ka atteikšanās no biodegvielas 
neatrisinās ne bada problēmu pasaulē, ne 
arī sniegs atbildi uz jautājumu par 
klimatam labvēlīgu mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. konstatē, ka biodegvielas ražošana 29. konstatē, ka noteikta biodegvielas 
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daļēji ir cēlonis pārtikas cenu 
pieaugumam, tomēr atteikšanās no 
biodegvielas neatrisinās ne bada 
problēmu pasaulē, ne arī sniegs atbildi uz 
jautājumu par klimatam labvēlīgu 
mobilitāti;

ražošana var negatīvi ietekmēt pārtikas 
produktu cenas, tomēr tajā pat laikā 
norāda, ka biodegvielu iespējams ražot
atbildīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. ierosina Komisijai pārdomāt fiksētu 
biodegvielas kvotu koncepciju un tā vietā 
izveidot elastīgus scenārijus, kuros 
vienlīdzīgi tiktu ņemts vērā visā pasaulē 
lauksaimniecībā pieaugošais pieprasījums 
pēc apstrādājamās platības pārtikas 
produktiem un lopbarībai un jautājums 
par nepieciešamo biodegvielas importu 
ES, lai īstenotu nākotnes individuālās 
mobilitātes un kravu pārvadājumu 
prasības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 111
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. ierosina Komisijai pārdomāt fiksētu 
biodegvielas kvotu koncepciju un tā vietā 
izveidot elastīgus scenārijus, kuros 
vienlīdzīgi tiktu ņemts vērā visā pasaulē 
lauksaimniecībā pieaugošais pieprasījums 

30. ierosina Komisijai atteikties no fiksētu 
biodegvielas kvotu koncepcijas un tā vietā 
izveidot elastīgus scenārijus, kuros 
vienlīdzīgi tiktu ņemts vērā visā pasaulē 
lauksaimniecībā pieaugošais pieprasījums 
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pēc apstrādājamās platības pārtikas 
produktiem un lopbarībai un jautājums par 
nepieciešamo biodegvielas importu ES, lai 
īstenotu nākotnes individuālās mobilitātes 
un kravu pārvadājumu prasības;

pēc apstrādājamās platības pārtikas 
produktiem un lopbarībai;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Dorette Corbey, Elisa Ferreira, Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Dan 
Jørgensen

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. ierosina Komisijai pārdomāt fiksētu 
biodegvielas kvotu koncepciju un tā vietā
izveidot elastīgus scenārijus, kuros 
vienlīdzīgi tiktu ņemts vērā visā pasaulē 
lauksaimniecībā pieaugošais pieprasījums 
pēc apstrādājamās platības pārtikas 
produktiem un lopbarībai un jautājums par
nepieciešamo biodegvielas importu ES, lai 
īstenotu nākotnes individuālās mobilitātes 
un kravu pārvadājumu prasības;

30. ierosina Komisijai izveidot scenārijus 
fiksētu kvotu koncepciju biodegvielai, ko 
izmanto transportam, kuros vienlīdzīgi 
tiktu ņemts vērā visā pasaulē 
lauksaimniecībā pieaugošais pieprasījums 
pēc apstrādājamās platības pārtikas 
produktiem un lopbarībai un ietekme uz 
ūdens resursiem, un arī jautājums par 
nepieciešamo biodegvielas importu ES, lai 
īstenotu nākotnes individuālās mobilitātes 
un kravu pārvadājumu prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. ierosina Komisijai pārdomāt fiksētu 
biodegvielas kvotu koncepciju un tā vietā 
izveidot elastīgus scenārijus, kuros 
vienlīdzīgi tiktu ņemts vērā visā pasaulē 
lauksaimniecībā pieaugošais pieprasījums 

30. ierosina Komisijai pārdomāt fiksētu 
biodegvielas kvotu koncepciju un tā vietā 
izveidot elastīgas poltikas, kurās labāk 
tiktu ņemts vērā biodegvielas ražošanas 
sarežģītais raksturs, ieskaitot 
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pēc apstrādājamās platības pārtikas 
produktiem un lopbarībai un jautājums 
par nepieciešamo biodegvielas importu 
ES, lai īstenotu nākotnes individuālās 
mobilitātes un kravu pārvadājumu 
prasības;

siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites ciklu 
un netiešās ietekmes vērtējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzskata, ka jaunattīstības valstu 
iesaistīšana ilgtermiņa stratēģijā 
biodegvielas attīstīšanai un ražošanai ir 
obligāti nepieciešama, lai izmeklētu 
ekonomisko plānošanu un saimnieciskumu, 
atbildētu uz jautājumu par ekoloģisko 
ilgtspējību un, visbeidzot, sniegtu iespēju 
sociālai attīstībai un ilgstošai ienākumu 
līmeņa uzlabošanai;

31. uzskata, ka jaunattīstības valstu 
iesaistīšana ilgtermiņa stratēģijā 
biodegvielas attīstīšanai un ražošanai ir 
obligāti nepieciešama, lai izmeklētu 
ekonomisko plānošanu un saimnieciskumu, 
atbildētu uz jautājumu par ekoloģisko 
ilgtspējību, nodrošinātu nepieciešamo 
pārtikas ražošanu un, visbeidzot, sniegtu 
iespēju sociālai attīstībai un ilgstošai 
ienākumu līmeņa uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzskata, ka jaunattīstības valstu 
iesaistīšana ilgtermiņa stratēģijā 
biodegvielas attīstīšanai un ražošanai ir 
obligāti nepieciešama, lai izmeklētu 
ekonomisko plānošanu un saimnieciskumu, 
atbildētu uz jautājumu par ekoloģisko 

31. uzskata, ka jaunattīstības valstu 
iesaistīšana ilgtermiņa stratēģijā 
biodegvielas attīstīšanai un ražošanai ir 
obligāti nepieciešama, lai izmeklētu 
ekonomisko plānošanu un saimnieciskumu, 
atbildētu uz jautājumu par ekoloģisko 
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ilgtspējību un, visbeidzot, sniegtu iespēju 
sociālai attīstībai un ilgstošai ienākumu 
līmeņa uzlabošanai;

ilgtspējību un, visbeidzot, sniegtu iespēju 
sociālai attīstībai un ilgstošai ienākumu 
līmeņa uzlabošanai, kā arī lai nodrošinātu 
jaunattīstības valstīs atbilstošu apmācību, 
kas nepieciešama, lai tas varētu īstenot ES 
ilgtspējības kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. aicina Komisiju un dalībvalstis 
intensificēt otrās paaudzes biodegvielu 
pētījumus un attīstību, nodrošinot ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
sasaistot ar konkrētiem attīstības mērķiem 
biomasas audzēšanā un izmantošanā;

32. aicina Komisiju un dalībvalstis 
intensificēt otrās paaudzes biodegvielu 
pētījumus un attīstību un nodrošinot ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. aicina Komisiju un dalībvalstis 
intensificēt otrās paaudzes biodegvielu 
pētījumus un attīstību, nodrošinot ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
sasaistot ar konkrētiem attīstības mērķiem
biomasas audzēšanā un izmantošanā;

32. aicina Komisiju un dalībvalstis 
intensificēt uzlabotas biodegvielas 
pētījumus un attīstību, nodrošinot ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
sasaistot ar konkrētiem attīstības mērķiem
biomasas ražošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 118
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
32.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izmantot pieredzi, kas gūta, veidojot 
ilgtspējības kritērijus ES ietvaros, lai 
aktīvi veicinātu globālu biodegvielas 
standartu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo 
raksturu un vajadzības gadījumā ierosināt 
Padomei padarīt šo mērķi par saistošu;

33. aicina Komisiju un dalībvalstis 
vienoties par saistošu mērķi palielināt līdz 
2020. gadam energoefektivitāti par vismaz 
20 %;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo 
raksturu un vajadzības gadījumā ierosināt 

33. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam 
un Padomei tiesību aktu priekšlikumu, ar 
ko mērķis palielināt līdz 2020. gadam 
energoefektivitāti par vismaz 20 % taptu 
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Padomei padarīt šo mērķi par saistošu; saistošs;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo raksturu 
un vajadzības gadījumā ierosināt Padomei 
padarīt šo mērķi par saistošu;

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo raksturu 
un ierosināt Padomei padarīt šo mērķi par 
saistošu;

Or. nl

Grozījums Nr. 122
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo raksturu 
un vajadzības gadījumā ierosināt Padomei 
padarīt šo mērķi par saistošu;

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo raksturu 
un ierosināt Padomei padarīt šo mērķi par 
saistošu, izmantojot skaidrus pasākumus 
katrā atbilstošajā nozarē, ar konkrēti 
noteiktiem mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 123
Elisa Ferreira, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Inés Ayala Sender, María Sornosa 
Martínez, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo raksturu 
un vajadzības gadījumā ierosināt Padomei 
padarīt šo mērķi par saistošu;

33. aicina Komisiju pārbaudīt ES mērķa 
palielināt energoefektivitāti līdz 
2020. gadam par 20 % nesaistošo raksturu 
un vajadzības gadījumā ierosināt Padomei 
padarīt šo mērķi par saistošu; vēl uzsver, 
ka ir nepieciešams izpētīt iespēju noteikt 
pagaidu samazināšanas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
33.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
ilgtspējīga biomasas audzēšana 
biodegvielas ražošanai visā pasaulē notiek 
tādā līmenī, kas atbilst visām Eiropas 
vides tiesību aktu un kopējās 
lauksaimniecības politikas savstarpējās 
atbilstības prasībām; 

Or. de

Grozījums Nr. 125
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. aicina veikt plašu, vietējā līmeņa 
informatīvu kampaņu iedzīvotājiem, lai 
palielinātu decentralizētu 
energoefektivitāti, kuras ietvaros māju un 
dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvātas
siltuma fotogrāfijas ar enerģijas bilancēm 
un finansēšanas priekšlikumi iespējamiem 
modernizēšanas pasākumiem atbilstoši 
mikrokredītu pāraugam;

34. aicina veikt plašu, vietējā līmeņa 
informatīvu kampaņu iedzīvotājiem, lai 
palielinātu decentralizētu 
energoefektivitāti, kuras ietvaros māju un 
dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāti plaši 
enerģētikas pakalpojumi par brīvu, 
objektīvi, tajā skaitā nodrošinot viņiem
siltuma fotogrāfijas ar enerģijas bilancēm 
un finansēšanas priekšlikumi iespējamiem 
modernizēšanas pasākumiem atbilstoši 
mikrokredītu pāraugam;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. aicina veikt plašu, vietējā līmeņa 
informatīvu kampaņu iedzīvotājiem, lai 
palielinātu decentralizētu 
energoefektivitāti, kuras ietvaros māju un 
dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvātas 
siltuma fotogrāfijas ar enerģijas bilancēm 
un finansēšanas priekšlikumi iespējamiem 
modernizēšanas pasākumiem atbilstoši 
mikrokredītu pāraugam;

34. aicina veikt plašu, vietējā līmeņa 
informatīvu kampaņu iedzīvotājiem, ar 
piemēriem no ikdienas dzīves, lai 
palielinātu decentralizētu 
energoefektivitāti, kuras ietvaros māju un 
dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvātas 
siltuma fotogrāfijas ar enerģijas bilancēm 
un finansēšanas priekšlikumi iespējamiem 
modernizēšanas pasākumiem atbilstoši 
mikrokredītu vai subsīdiju pāraugam; 
ierosina arī nodrošināt stimulus izīrēto vai 
iznomāto nekustamo īpašumu 
modernizēšanai, ar mērķi samazināt 
enerģijas patēriņu un - atbilstošos 
gadījumos - samazināt nodokļu likmes 
ienākumiem no īres vai nomas atbilstoši 
investīciju izmaksām;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
34.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
aktīvi rīkoties, lai palielinātu informētību 
par informācijas un sakaru tehnoloģiju 
nozīmi energoefektivitātes, ilgtspējīgas 
attīstības un ES pilsoņu dzīves 
uzlabošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina īstenot skaidru Eiropas 
koordinēšanu koģenerācijas izplatīšanai un 
integrēšanai rūpnieciskajās iekārtās, lai 
nodrošinātu lokālas vai reģionālas iespējas 
klimata aizsardzības pasākumiem un 
vienlaikus enerģijas patēriņa 
energoefektivitātes palielināšanu;

36. aicina īstenot skaidru Eiropas 
koordinēšanu elektroenerģijas
koģenerācijas izplatīšanai un integrēšanai 
rūpnieciskajās iekārtās, lai nodrošinātu 
lokālas vai reģionālas iespējas klimata 
aizsardzības pasākumiem un vienlaikus 
enerģijas patēriņa energoefektivitātes 
palielināšanu;

Or. sl

Grozījums Nr. 129
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina īstenot skaidru Eiropas 36. aicina īstenot skaidru Eiropas 
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koordinēšanu koģenerācijas izplatīšanai un 
integrēšanai rūpnieciskajās iekārtās, lai 
nodrošinātu lokālas vai reģionālas iespējas 
klimata aizsardzības pasākumiem un 
vienlaikus enerģijas patēriņa 
energoefektivitātes palielināšanu;

koordinēšanu koģenerācijas un 
triģenerācijas izplatīšanai un to 
integrēšanai rūpnieciskajās iekārtās, lai 
nodrošinātu lokālas vai reģionālas iespējas 
klimata aizsardzības pasākumiem un 
vienlaikus enerģijas patēriņa 
energoefektivitātes palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. ierosina dalībvalstīm motivēt 
modernizēšanai ar pazeminātām PVN 
likmēm modernizēšanas pasākumiem un 
šim nolūkam izmantotajām ierīcēm, 
piemērojot nekustamā īpašuma vai 
īpašuma nodokli atbilstoši ēku 
energoefektivitātei un izveidojot 
energoefektivitātes pases;

37. aicina ECOFIN ieviest samazinātu 
PVN enerģiju taupošiem produktiem un 
pakalpojumiem; īpaši ierosina
dalībvalstīm motivēt modernizēšanai ar 
pazeminātām PVN likmēm 
modernizēšanas pasākumiem un šim 
nolūkam izmantotajām ierīcēm, piemērojot 
nekustamā īpašuma vai īpašuma nodokli 
atbilstoši ēku energoefektivitātei un pilnībā 
īstenojot un veicinot energoefektivitātes 
sertifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Katerina Batzeli, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. ierosina kā motivācijas sistēmu izīrēto 
vai iznomāto nekustamo īpašumu 
modernizēšanai izmantot pazeminātas 
nodokļu likmes ienākumiem no īres vai 

svītrots
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nomas atbilstoši investīciju izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. ierosina kā motivācijas sistēmu izīrēto 
vai iznomāto nekustamo īpašumu 
modernizēšanai izmantot pazeminātas 
nodokļu likmes ienākumiem no īres vai 
nomas atbilstoši investīciju izmaksām;

38. ierosina kā motivācijas sistēmu izīrēto 
vai iznomāto nekustamo īpašumu 
modernizēšanai izmantot pazeminātas 
nodokļu likmes ienākumiem no īres vai 
nomas atbilstoši investīcijām apkures un 
elekroenerģijas sistēmās, kas izmanto 
atjaunojamos energoresursus, kā arī 
efektivitātes pieaugumā;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
38.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38.a. norāda, ka, ņemot vērā ēku ilgo 
ekspluatācijas laiku, ļoti būtiski ir 
nodrošināt, ka jaunās ēkās tiek būvētas 
atbilstoši iespējami augstākājiem 
enerģētikas standartiem un ka visās 
jaunajās vai atjaunotajās ēkās, kam 
nepieciešama apkure un dzesēšana, tiek 
izmantots minimālais atjaunojamo 
enerģijas avotu līmenis;

Or. en
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Grozījums Nr. 134
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Riitta 
Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. aicina dalībvalstu kompetentās 
pašvaldības un profesionālās apvienības 
ieviest energoefektivitātes kritēriju 
attiecībā uz jaunām ēkām kā galveno 
arhitektu un būvinženieru darbā, tajā 
pašā laikā ar celtniecību saistītās tiesību 
normas jauno ēku energoefektivitātes 
jomā varētu būt pirmais solis šī mērķa 
sasniegšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 135
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. aicina dalībvalstu kompetentās 
pašvaldības un profesionālās apvienības 
ieviest energoefektivitātes kritēriju 
attiecībā uz jaunām ēkām kā galveno 
arhitektu un būvinženieru darbā, tajā pašā 
laikā ar celtniecību saistītās tiesību normas
jauno ēku energoefektivitātes jomā varētu 
būt pirmais solis šī mērķa sasniegšanai;

39. aicina izveidot minimālos ES 
energoefektivitātes standartus jaunām un 
atjaunotām ēkām; aicina atbilstošās 
dalībvalstu vietējās iestādes un 
profesionālās organuzācijas sadarboties ar 
arhitektiem un būvinženieriem, lai 
izveidotu ar celtniecību saistītas tiesību 
normas un labāko praksi dažāda veida 
ēkām, lai maksimalizētu energoefektivitāti 
jaunās un atjaunotās ēkās.

Or. en
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Grozījums Nr. 136
Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. aicina dalībvalstu kompetentās 
pašvaldības un profesionālās apvienības 
ieviest energoefektivitātes kritēriju 
attiecībā uz jaunām ēkām kā galveno 
arhitektu un būvinženieru darbā, tajā pašā 
laikā ar celtniecību saistītās tiesību normas 
jauno ēku energoefektivitātes jomā varētu 
būt pirmais solis šī mērķa sasniegšanai;

39. aicina dalībvalstu kompetentās 
pašvaldības un profesionālās apvienības 
ieviest energoefektivitātes kritēriju 
attiecībā uz jaunām ēkām kā galveno 
arhitektu un būvinženieru darbā, tajā pašā 
laikā ar celtniecību saistītās tiesību normas 
jauno ēku energoefektivitātes jomā varētu 
būt pirmais solis šī mērķa sasniegšanai, un 
tādējādi telpās tiktu nodrošināts tīrs un 
veselīgs gaiss;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
39.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt aktīvu atbalstu pētījumu 
tehnoloģiskajai attīstībai saistībā ar 
apgaismojuma tehnoloģijām un 
inteliģentām apgaismojuma sistēmām, lai 
tādējādi ieviestu energoefektīvāku 
apgaismojumu gan telpās, gan ārā 
publiskās vietās, uzsvaru liekot uz to, lai 
aktivāk tiku veicināta ļoti efektīvo gaismas 
diožu (LED) izmantošana;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Riitta 



AM\746497LV.doc 67/97 PE414.179v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Myller, Justas Vincas Paleckis

Rezolūcijas priekšlikums
39.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a. aicina dalībvalstis kopā ar 
kompetentajām vietējām iestādēm un 
profesionālajām organizācijām ieviest 
energoefektivitātes kritērijus, 
pamatnostādnes un regulējumu jaunām 
ēkām un būtiskiem remontdarbiem, un 
uzver valsts iestāžu būtisko lomu 
energoefektivitātes prasību iekļaušanā 
noteikumos, kas reglamentē valsts 
iepirkuma procedūras;

Or. en

</Amend>

Grozījums Nr. 139
Justas Vincas Paleckis, Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
39.b. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.b. norāda, ka augstceltņu bloku ēku 
remonts un energoefektivitātes 
uzlabošana, īpaši valstīs, kur šīs ēkas  
veido lielāko daļu no mājokļu tirga, ir 
vienkāršākais veids, kā ietaupīt enerģiju 
un samazināt CO2 emisijas; aicina 
Komisiju pārskatīt un palielināt pašreizējo 
struktūrfondu 2 % limitu, kas 
piemērijams augstceltņu bloku remonta 
subsīdijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 140
Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
39.c. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.c. norāda, ka Eiropas būvniecības 
nozares ilgtermiņa mērķim ir jābūt nulles 
lietderīgās enerģijas efektivitātes 
ieviešanai jaunajās dzīvojamajās ēkās līdz 
2015. gadam un jaunajās komerciālajās 
un valsts ēkās – līdz 2020. gadam, un 
uzskata, ka šis mērķis ir jāīsteno ilgākā 
laikā posmā arī saistībā ar atjaunotām 
ēkām;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. aicina Komisiju pēc pieciem gadiem 
pielāgot tirgus attīstībai energoefektivitātes 
noteikumus elektriskām un elektroniskām 
iekārtām visās lietošanas jomās, aktualizēt 
ierīču energoefektivitātes marķēšanas 
programmas vai kategorijas un tādejādi 
izvairīties no patērētājus maldinošas 
informācijas;

40. aicina Komisiju, ievērojot “top-
runner” principu, vismaz ik pēc pieciem 
gadiem pielāgot tirgus attīstībai 
energoefektivitātes noteikumus elektriskām 
un elektroniskām iekārtām visās lietošanas 
jomās, aktualizēt ierīču energoefektivitātes 
marķēšanas programmas vai kategorijas un 
tādejādi izvairīties no patērētājus 
maldinošas informācijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
40.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40.a. aicina Komisiju noteikt stingrus ES 
mērķus un izveidot integrētas rūpniecības 
politikas, kas veidotas, lai nodrošinātu 
pieeju tirgum un energoefektīvu 
tehnoloģiju pārņemšanu, ieskaitot kopējo 
tehnoloģisko mērķus attīstību (piemēram, 
pasīvās ēkas), plašāku integrēto politisko 
stratēģiju izmantošanu, piemēram, 
vadošie tirgi un videi draudzīgas piegādes 
nodrošināšana, un atbalstot regulējumu 
saistībā ar produktu dizainu un 
minimālajiem standartiem;   

Or. en

Grozījums Nr. 143
Nikolaos Vakalis

Rezolūcijas priekšlikums
40.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40.a. aicina dalībvalstis izveidot 
visaptverošu valsts iepirkuma politiku 
valsts, reģionālā un vietējā līmenī, lai 
uzlabotu valsts ēku energoefektivitāti un 
elektroierīces, ko izmanto valsts dienesti, 
tādējādi radot paraugu un stimulu 
lielākam pieprasījumam pēc videi 
draudzīgiem produktiem un 
pakalpojumiem;

Or. en



PE414.179v01-00 70/97 AM\746497LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 144
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. aicina Komisiju Ekodizaina direktīvas 
pārskatīšanas ietvaros pārbaudīt 
gaidīšanas funkcijas jaunām ierīcēm 
aizliegumu un noteikt saistošas prasības 
par izslēgšanas automātiku un enerģijas 
taupīšanas režīmiem arī iekārtām ar 
lieliem motoriem, kā arī ierīcēm un 
mašīnām, kas tiek izmantotas rūpniecībā;

41. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
Eiropas rūpniecību veicināt inteliģenti 
ierīču izmantošanu un ierīču un mašīnu ar 
izslēgšanas automātiku un enerģijas 
taupīšanas režīmu pārņemšanu, izmantojot 
kamapaņas sabiedrības informētības 
palielināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. aicina Komisiju Ekodizaina direktīvas 
pārskatīšanas ietvaros pārbaudīt 
gaidīšanas funkcijas jaunām ierīcēm 
aizliegumu un noteikt saistošas prasības 
par izslēgšanas automātiku un enerģijas 
taupīšanas režīmiem arī iekārtām ar lieliem 
motoriem, kā arī ierīcēm un mašīnām, kas 
tiek izmantotas rūpniecībā;

41. aicina Komisiju konsekventi īstenot
aizliegumu ierīcēm ar augstiem gaidīšanas 
funkcijas zudumiem, un nākamajā 
Ekodizaina direktīvas īstenošanas posmā 
apsvērt šī aizlieguma noteikšanu par 
obligātu ierīcēm ar gaidīšanas funkciju, 
noteikt saistošas prasības par izslēgšanas 
automātiku un enerģijas taupīšanas 
režīmiem arī iekārtām ar lieliem motoriem, 
kā arī ierīcēm un mašīnām, kas tiek 
izmantotas rūpniecībā;

Or. de
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Grozījums Nr. 146
Evangelia Tzampazi, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. aicina Komisiju Ekodizaina direktīvas 
pārskatīšanas ietvaros pārbaudīt gaidīšanas 
funkcijas jaunām ierīcēm aizliegumu un 
noteikt saistošas prasības par izslēgšanas 
automātiku un enerģijas taupīšanas 
režīmiem arī iekārtām ar lieliem motoriem, 
kā arī ierīcēm un mašīnām, kas tiek 
izmantotas rūpniecībā;

41. aicina Komisiju Ekodizaina direktīvas 
pārskatīšanas ietvaros pārbaudīt gaidīšanas 
funkcijas jaunām ierīcēm aizliegumu, 
izveidot minimālos energoefektivitātes 
standartus un noteikt saistošas prasības par 
izslēgšanas automātiku un enerģijas 
taupīšanas režīmiem arī iekārtām ar lieliem 
motoriem, kā arī ierīcēm un mašīnām, kas 
tiek izmantotas rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Fiona Hall, Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
41.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41.a. mudina savlaicīgi un precīzi īstenot 
2006. gada prasības saistībā ar viedo 
skaitītāju instalēšanai, lai palielinātu 
patērētāju informētību par 
elektroenerģijas izmantošanu un palīdzētu 
elektroenerģijas piegādātājiem efektīvāk 
pārvaldīt pieprasījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
42.a. punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.a. Aicina Eiropas Investīciju banku un 
tās riska kapitālu palīginstitūciju, Eiropas 
Investīciju fondu ievērojami paplašināt 
savu atbalstu energoefektivitātes un 
atjaunojamo enerģiju attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. atgādina iesaistītajām personām, ka arī 
transporta nozarei ir jāīsteno prasības, ko 
paredz ES klimata aizsardzības mērķi, 
salīdzinot ar 1990. gadu, līdz 2020. gadam 
samazināt CO2 emisiju apjomu vismaz par 
20 % un vienlaikus palielināt 
energoefektivitāti par 20 %;

43. atgādina iesaistītajām personām, ka arī 
transporta nozarei ir jāīsteno prasības, ko 
paredz ES klimata aizsardzības mērķi, 
salīdzinot ar 1990. gadu, līdz 2020. gadam 
samazināt CO2 emisiju apjomu vismaz par 
20 % , un ja ir noslēgts starptautisks 
nolīgums – vismaz par 30 %, un vienlaikus 
palielināt energoefektivitāti par 20 %;

Or. nl

Grozījums Nr. 150
Anders Wijkman

Rezolūcijas priekšlikums
43.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43.a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
piemērot energoefetivitātei un 
atjaunojamajiem enerģiju avotiem 
attīstības sadarbības kontekstā piemērot 
augstāko prioritāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 151
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
kā arī CO2 aplikšanu ar nodokli un ko 
varētu veicināt ar skaidrām prioritātēm 
valsts iepirkumā;

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), pastiprinātu alternatīvo 
enerģiju avotu izmantošanu transportam, 
tīru degvielu izplatīšanas tīklu 
izveidošanu, alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
uzlabotu loģistiku, "zaļos koridorus" un
IKT transportam, CO2 aplikšanu ar 
nodokli un sabiedriskā transporta 
modernizēšanu, lai īstenotu nulles emisiju 
mērķi, neignorējot pieaugošo 
nepieciešamību pēc mobilitātes; norāda, 
ka to visu varētu veicināt ar skaidrām 
prioritātēm valsts iepirkumā;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Dorette Corbey, Katerina Batzeli, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
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tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
kā arī CO2 aplikšanu ar nodokli un ko 
varētu veicināt ar skaidrām prioritātēm 
valsts iepirkumā;

tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), tīru degvielu izplatīšanas 
tīklu izveidošanu, alternatīvu piedziņas 
veidu pastiprinātu izmantošanu, 
pastiprinātu alternatīvo enerģiju avotu 
izmantošanu transportam, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
CO2 aplikšanu ar nodokli un sabiedriskā 
transporta modernizēšanu, lai īstenotu 
nulles emisiju mērķi, neignorējot 
pieaugošo nepieciešamību pēc 
mobilitātes; norāda, ka to visu varētu 
veicināt ar skaidrām prioritātēm valsts
iepirkumā;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Vittorio Prodi

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
kā arī CO2 aplikšanu ar nodokli un ko
varētu veicināt ar skaidrām prioritātēm 
valsts iepirkumā;

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
ar mērķi palielināt vidusmēra ātrumu un 
vienlaikus samazināt maksimālo ātrumu 
un automašīnu jaudu, kā arī CO2 
aplikšanu ar nodokli un ko varētu veicināt 
ar skaidrām prioritātēm valsts iepirkumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 154
Etelka Barsi-Pataky

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību, izmaiņas braukšanas 
veidā un vieglo automašīnu izmantošanā, 
kā arī CO2 aplikšanu ar nodokli un ko 
varētu veicināt ar skaidrām prioritātēm 
valsts iepirkumā;

44. aicina veidot visaptverošu dažādu 
politiku kopumu ar savstarpēji atbalstošiem 
pasākumiem ilgtspējīgai transporta 
politikai, kas ietvertu transportlīdzekļu 
tehnoloģiju attīstību (ekoloģiskus 
jauninājumus), alternatīvu piedziņas veidu 
pastiprinātu izmantošanu, inteliģentu 
transporta pārvaldību un izmaiņas 
braukšanas veidā un vieglo automašīnu 
izmantošanā, ko varētu veicināt ar 
skaidrām prioritātēm valsts iepirkumā;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. rosina, lai visi transporta veidi 
visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo 
izmaksu internalizācijā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 156
Etelka Barsi-Pataky

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. rosina, lai visi transporta veidi 
visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo izmaksu 
internalizācijā;

45. uzskata, ka īpaša prioritāte ir jāpiešķir 
principa, ka maksā piesārņotājs, 
piemērošanai un rosina, lai visi transporta 
veidi visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo 
izmaksu internalizācijā; norāda, ka šī 
mērķa sasniegšanai būs nepieciešama 
adekvāta ekonomiskā vide un tādēļ aicina 
dalībvalstis pārskatīt attiecīgos nodokļus 
un nodevas;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. rosina, lai visi transporta veidi 
visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo izmaksu 
internalizācijā;

45. rosina, lai visi transporta veidi 
visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo izmaksu 
internalizācijā, šajā sakarā ņemot vērā 
faktu, ka globālā darba sadalījuma dēļ 
pašreizējā tirdzniecības sistēma rada ļoti 
augstu homogēnu līdzīgu preču 
pārvadāšanu, ko viegli varētu ražot lokāli;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. rosina, lai visi transporta veidi 
visaptveroši tiktu iesaistīti to ārējo izmaksu 
internalizācijā;

(Neietekmē angļu valodas versiju.)
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Or. es

Grozījums Nr. 159
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
47.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47.a. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izmantot satelīta navigāciju sistēmu 
potenciālu, ņemot vērā pieaugošo 
energoefektivitāti transporta jomā, 
uzlabojot satiksmes plūsmas pārvaldību 
un organizāciju, nodrošinot reāllaika 
informāciju saistībā ar preču un 
pasažieru pārvdājumiem un izmantojot 
uzlabotu maršrutu izvēli un transporta 
režīmus;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
48.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.a. uzsver , ka ir steidzami nepieciešams 
noteikt vidēja termiņa mērķi, ar ko tiktu 
panākts, ka automašīnu CO2 emisijas 
nepārsniedz 95g;

Or. de

Grozījums Nr. 161
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzsver dzelzceļa satiksmes kā 
energoefektīva transporta ar zemu CO2
emisiju potenciālu gan saistībā ar 
tālsatiksmes kravu transporta loģistiku, gan 
arī saistībā ar tuvo un vidēji tālo maršrutu 
reģionālajiem un piepilsētas pasažieru 
pārvadājumiem;

50. uzsver dzelzceļa satiksmes kā 
energoefektīva transporta ar zemu CO2
emisiju potenciālu gan saistībā ar 
tālsatiksmes kravu transporta loģistiku, gan 
arī saistībā ar tuvo un vidēji tālo maršrutu 
reģionālajiem un piepilsētas pasažieru 
pārvadājumiem, un aicina atspoguļot šīs 
prioritātes kritērijos reģionālo un 
kohēzijas fondu atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Peter Liese

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzsver dzelzceļa satiksmes kā 
energoefektīva transporta ar zemu CO2
emisiju potenciālu gan saistībā ar 
tālsatiksmes kravu transporta loģistiku, gan 
arī saistībā ar tuvo un vidēji tālo maršrutu 
reģionālajiem un piepilsētas pasažieru 
pārvadājumiem;

50. uzsver dzelzceļa satiksmes kā 
energoefektīva transporta ar zemu CO2
emisiju potenciālu gan saistībā ar 
tālsatiksmes kravu transporta loģistiku, gan 
arī saistībā ar tuvo un vidēji tālo maršrutu 
reģionālajiem un piepilsētas pasažieru 
pārvadājumiem; uzskata, ka ir 
nepieciešams veikt mērķtiecīgus 
pasākumus, lai samazinātu dzelzceļa 
transporta lietotāju izmaksas ar 
ieņēmumiem no izsolēm kā vienu no 
finansēšanas avotiem; 

Or. de

Grozījums Nr. 163
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 
Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, īpaši 
tos, kuri ir klimatam nekaitīgākie, 
ieskaitot “zaļos koridorus”, jo tie ir 
galvenā prioritāte kravas transporta 
loģistikas un ilgtspējīgas Eiropas transporta
politikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 
Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, īpaši 
tos, kuri ir klimatam nekaitīgākie, jo tie ir 
galvenā prioritāte kravas transporta 
loģistikas un ilgtspējīgas Eiropas transporta 
politikas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un plānoto paplašināšanos 
kaimiņu valstīs un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
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Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 
Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Etelka Barsi-Pataky

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 
Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina dalībvalstis 
pabeigt prioritāros projektus, kam kravas 
transporta loģistikas un ilgtspējīgas Eiropas 
transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Romana Jordan Cizelj

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Neietekmē angļu valodas versiju.

Or. sl

Grozījums Nr. 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 
Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

(Neietekmē angļu valodas versiju.)

Or. es

Grozījums Nr. 169
Jens Holm, Roberto Musacchio, Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē Eiropas transporta tīkla 
izveidi un attīstīšanu un aicina pēc iespējas 
drīzāk pabeigt prioritāros projektus, kam 
kravas transporta loģistikas un ilgtspējīgas 
Eiropas transporta politikas jomā ir galvenā 
prioritāte;

51. atzinīgi vērtē Eiropas dzelzceļa
transporta tīkla izveidi un attīstīšanu un 
aicina pēc iespējas drīzāk pabeigt 
prioritāros projektus, kam kravas transporta 
loģistikas un ilgtspējīgas Eiropas transporta 
politikas jomā ir galvenā prioritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
51.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51.a. uzsver iekšzemes ūdens ceļu nozīmi 
preču pārvadājumos; uzsver šīs nozares 
videi draudzīgo raksturu un faktu, ka tai 
ir daudz rezerves kravnesības;

Or. nl
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Grozījums Nr. 171
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
51.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51.a. pauž nožēlu, ka TEN-e programma 
netika izmantota, lai nodrošinātu 
vajadzīgās infrastruktūras alternatīvo 
enerģiju avotu izplatīšanai transportam 
(biodegvielas, ūdeņraža, elektroenerģijas 
utt.) no atjaunojamajām enerģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. pauž neapmierinātību, ka, neskatoties 
uz transporta politikas nepieciešamību
pārcelt kravu transportu uz dzelzceļu, 
pagājušā gadu desmita laikā investīcijas 
dzelzceļa attīstībā ir samazinājušās;

52. pauž neapmierinātību, ka, neskatoties 
uz transporta nozares interesēm kopumā 
realizēt, ka liela daļa  kravu transporta tiek 
pārcelta uz dzelzceļu un iekšzemes ūdens 
ceļiem, pagājušā gadu desmita laikā 
investīcijas dzelzceļa attīstībā ir 
samazinājušās;

Or. nl

Grozījums Nr. 173
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku, un kopumā 
ievērojami paplašināt un veidot 
piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās;

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz videi draudzīgākiem 
transporta veidiem, izmantojot cenu 
politiku un citus stimulus, un kopumā 
ievērojami paplašināt un uzlabot
vispārējos pakalpojumus, un padarīt 
sabiedrisko transportu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās; aicina starpposmā veikt 
uzlabojumus privātu/individuālu 
transportu integrēšanā 
sabiedriskajās/kolektīvajās transporta 
sistēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Dorette Corbey, Riitta Myller, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku, un kopumā 
ievērojami paplašināt un veidot 
piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās;

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz videi draudzīgākiem 
transporta veidiem, izmantojot cenu 
politiku un citus stimulus, un kopumā 
ievērojami paplašināt un uzlabot
vispārējos pakalpojumus, un padarīt 
sabiedrisko transportu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās; aicina starpposmā veikt 
uzlabojumus privātu/individuālu 
transportu integrēšanā 
sabiedriskajās/kolektīvajās transporta 
sistēmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Pilar del Castillo Vera

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku, un kopumā 
ievērojami paplašināt un veidot 
piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās;

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot plašākus pētījumus un 
jauninājumus, un kopumā ievērojami 
paplašināt un veidot piedāvājumu 
pievilcīgāku, veicot atbilstošas investīcijas 
nepieciešamajās infrastruktūrās;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Rebecca Harms, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku, un kopumā 
ievērojami paplašināt un veidot 
piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās;

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku un citus stimulus, 
un kopumā ievērojami paplašināt un 
uzlabot piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās; aicina starpposmā veikt 
uzlabojumus privātu/individuālu 
transportu integrēšanā 
sabiedriskajās/kolektīvajās transporta 
sistēmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Dirk Sterckx

Rezolūcijas priekšlikums
53. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku, un kopumā 
ievērojami paplašināt un veidot 
piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās;

53. aicina dalībvalstis un pilsētas sekmēt 
modālo pāreju no vieglajām automašīnām 
uz sabiedrisko pasažieru transportu un no 
autotransporta uz dzelzceļa transportu, 
izmantojot cenu politiku, un kopumā 
ievērojami paplašināt un veidot 
piedāvājumu pievilcīgāku, veicot 
atbilstošas investīcijas nepieciešamajās 
infrastruktūrās; ir pārliecināts, ka 
ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā ir 
jāiet roku rokā ar labākiem dzelzceļa 
pakalpojumiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 178
Karl-Heinz Florenz

Rezolūcijas priekšlikums
54.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54.a. aicina dalībvalstis veicināt 
komodalitāti ieviešot nomaināmas 
numura plāksnes saskaņā ar spēkā esošo 
praksi, padarot pilsoņiem garākiem 
ceļojumiem atraktīvāku dzelzceļu un 
enerģiju taupošas automašīnas vietējai 
lietošanai - ceļojumu sākumpunktā un 
galamērķī;

Or. de
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Grozījums Nr. 179
Dirk Sterckx

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. atbalsta Komisijas projektu kopā ar 
dalībvalstīm noteikt īpašas jūras 
maģistrāles (motorways of the sea), lai 
saīsinātu jūras ceļus un attīstītu 
transportu pa Eiropas jūras ceļiem;

56. atbalsta Komisijas projektu kopā ar 
dalībvalstīm noteikt īpašas jūras 
maģistrāles (motorways of the sea) un ļoti 
cer, ka gaidāmā Eiropas jūras transporta 
telpa, kurā piemēro vienkāršotas 
formalitātes, veicinās Eiropas jūras 
transportu un uzlabos tā efektivitāti;

Or. nl

Grozījums Nr. 180
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atbalsta Komisijas priekšlikumus 
piemērot ostas un noenkurošanas 
nodevas, pamatojoties uz kuģu izplūdes 
gāzu emisiju, un nodrošināt elektroapgādi 
ostā noenkurotiem kuģiem no krasta, 
nevis no kuģu ģeneratoriem;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 181
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. uzskata, ka kuģu būvētavām un kuģu 
īpašniekiem ir jāpievērš lielāka uzmanība 

58. uzskata, ka kuģu būvētavām un kuģu 
īpašniekiem ir jāpievērš lielāka uzmanība 
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tādām jaunajām tehnoloģijām 
energoefektivitātes palielināšanai kā buru 
izmantošana, latentā siltuma izmantošana 
enerģijas ražošanai, efektīvāki dzinēji, 
labāki virsbūves un stūres profili, 
precīzākās meteoroloģiskās prognozes 
kursa piemērošanai vai iespējas ietaupīt 
degvielu, pateicoties labākam virsbūves 
krāsojumam;

jaunajām tehnoloģijām energoefektivitātes 
palielināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Johannes Blokland

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. uzskata, ka kuģu būvētavām un kuģu 
īpašniekiem ir jāpievērš lielāka uzmanība 
tādām jaunajām tehnoloģijām 
energoefektivitātes palielināšanai kā buru 
izmantošana, latentā siltuma izmantošana 
enerģijas ražošanai, efektīvāki dzinēji, 
labāki virsbūves un stūres profili, 
precīzākās meteoroloģiskās prognozes 
kursa piemērošanai vai iespējas ietaupīt 
degvielu, pateicoties labākam virsbūves 
krāsojumam;

58. uzskata, ka kuģu būvētavām un kuģu 
īpašniekiem ir jāpievērš lielāka uzmanība 
tādām jaunajām tehnoloģijām 
energoefektivitātes palielināšanai kā buru 
izmantošana, Air Cavity System (ACS), 
latentā siltuma izmantošana enerģijas 
ražošanai, efektīvāki dzinēji, labāki 
virsbūves un stūres profili, precīzākās 
meteoroloģiskās prognozes kursa 
piemērošanai vai iespējas ietaupīt degvielu, 
pateicoties labākam virsbūves krāsojumam;

Or. nl

Grozījums Nr. 183
Dorette Corbey, Riitta Myller, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
59. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59. aicina Starptautisko Jūrniecības 
organizāciju (SJO) noteikt nozares iekšējo 

59. aicina Starptautisko Jūrniecības 
organizāciju (SJO) noteikt nozares iekšējo 
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samazināšanas mērķi kuģniecībai un 
minimālos tehnoloģiskos standartus šo 
jauno tehnoloģiju izmantošanai jaunu kuģu 
būvēšanā;

samazināšanas mērķi kuģniecībai un 
minimālos tehnoloģiskos standartus šo 
jauno tehnoloģiju izmantošanai jaunu kuģu 
būvēšanā; aicina Komisiju noteikt emisiju 
samazināšanas mērķi jūras transporta 
jomā, ja tas izrādītos nepieciešams;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. uzskata, ka aviācijas nozarē ir 
nepieciešama integrējoša pieeja, kas 
noteiktu aviācijas industrijai, 
aviosabiedrībām un lidostu 
apsaimniekotājiem pienākumu īstenot līdz 
2020. gadam mērķi samazināt emisiju 
apjomu, taču tajā pašā laikā neapšauba 
emisiju kvotu tirdzniecību kā 
energoefektivitāti palielinošu 
instrumentu;

60. uzskata, ka aviācijas nozarē ir 
nepieciešama integrējoša pieeja, kas 
noteiktu aviācijas industrijai, 
aviosabiedrībām un lidostu 
apsaimniekotājiem pienākumu īstenot līdz 
2020. gadam mērķi samazināt emisiju 
apjomu;

Or. pl

Grozījums Nr. 185
Elisa Ferreira, Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. uzskata, ka aviācijas nozarē ir 
nepieciešama integrējoša pieeja, kas 
noteiktu aviācijas industrijai, 
aviosabiedrībām un lidostu 
apsaimniekotājiem pienākumu īstenot līdz 
2020. gadam mērķi samazināt emisiju 

60. uzskata, ka aviācijas nozarē ir 
nepieciešama integrējoša pieeja, kas 
noteiktu aviācijas industrijai, 
aviosabiedrībām un lidostu 
apsaimniekotājiem visā pasaulē
pienākumu īstenot līdz 2020. gadam mērķi 
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apjomu, taču tajā pašā laikā neapšauba 
emisiju kvotu tirdzniecību kā 
energoefektivitāti palielinošu instrumentu;

samazināt emisiju apjomu, taču tajā pašā 
laikā neapšauba emisiju kvotu tirdzniecību 
kā energoefektivitāti palielinošu 
instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Rebecca Harms

Rezolūcijas priekšlikums
62.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

62.a. aicina automašīnu ražotājus pāriet 
uz mazāku, vieglāku, efektīvāku modeļu 
ražošanu, lai sniegtu iespēju 
individuālajai mobilitātei, ievērojot 
klimata pārmaiņu un ierobežoto naftas 
resursu ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
63.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

63.a. aicina visas dalībvalstis un ES 
institūcijas sniegt visu nepieciešamo 
atbalstu pētniecība un tehnoloģiju 
attīstībai saistībā ar veiksmīgām videi 
draudzīgām transporta tehnoloģijām, 
piemēram, ūdeņražas, elektrības degvielu 
baterijas, hibrīdi vai uzlabotas 
biodegvielas;  

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Dorette Corbey, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
63.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

   63.a. aicina visas dalībvalstis un ES 
institūcijas sniegt visu nepieciešamo 
atbalstu pētniecība un tehnoloģiju 
attīstībai saistībā ar veiksmīgām videi 
draudzīgām transporta tehnoloģijām, 
piemēram, ūdeņražas, elektrības degvielu 
baterijas vai hibrīdi;  

Or. en

Grozījums Nr. 189
Etelka Barsi-Pataky

Rezolūcijas priekšlikums
63.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

63.a. aicina Eiropas Savienību un 
dalībvalstis izveidot specifisku atbalsta 
sistēmu ar ūdeņradi darbināmiem 
transportlīdzekļiem, lai nodrošinātu, ka šo 
transportlīdzekļu ražošana paātrinātos; 
uzskata, ka šai sistēmai ir jārisina 
jautājums par ES budžeta atbalsta 
pieaugumu galapatēriņa ierīcēm, kas 
darbināmas ar ūdeņradi, par dalībvalstu 
atbalsta nodrošināšanu specifiskiem 
ūdeņraža resursiem, izmantojot finanšu 
pasākumus, piemēram, nodokļu 
atvieglojumus, un sākotnējo tirgu 
izveidošanu, izmantojot nulles emisiju 
transportlīdzekļu iepirkumu valsts iestāžu 
ietvaros;

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam 
sagatavot ziņojumu par kabotāžu un citiem 
faktoriem Eiropas Savienībā, kas iekšējā 
tirgū izraisa braucienus bez kravas un 
efektivitātes zudumus;

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam 
sagatavot ziņojumu par kabotāžu un citiem 
faktoriem Eiropas Savienībā, kas iekšējā 
tirgū izraisa braucienus bez kravas un 
efektivitātes zudumus; uzskata, ka 
kvalitatīva un efektīva kravu loģistika, kas 
balstīta uz IKT un tādām sistēmām 
Galileo, ir pamatnosacījums ilgtspējīgai 
mobilitātei Eiropā, ekonomikas 
efektivitātei un konkurētspējai, optimālai 
energoresursu izmantošanai, jaunu 
darbvietu izveidošanai, vides aizsardzībai 
un klimata pārmaiņu apkarošanai, 
izmantojot to kā neatņemamu ES 
transporta sistēmas sastāvdaļu; aicina 
Komisiju integrēt loģistikas pieeju un 
“zaļos koridorus” nākamajā TEN-T 
stratēģijas pārskatīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Dirk Sterckx

Rezolūcijas priekšlikums
64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam 
sagatavot ziņojumu par kabotāžu un citiem 
faktoriem Eiropas Savienībā, kas iekšējā 
tirgū izraisa braucienus bez kravas un 
efektivitātes zudumus;

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam 
sagatavot ziņojumu par ierobežojumiem, 
kas joprojām pastāv saistībā ar kabotāžu 
un citiem faktoriem Eiropas Savienībā, kas 
iekšējā tirgū izraisa braucienus bez kravas 
un efektivitātes zudumus;

Or. nl
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</Amend>

Grozījums Nr. 192
Dorette Corbey, Riitta Myller

Rezolūcijas priekšlikums
64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam 
sagatavot ziņojumu par kabotāžu un citiem 
faktoriem Eiropas Savienībā, kas iekšējā 
tirgū izraisa braucienus bez kravas un 
efektivitātes zudumus;

64. aicina Komisiju līdz 2010. gadam 
sagatavot ziņojumu par kabotāžu un citiem 
faktoriem Eiropas Savienībā, kas iekšējā 
tirgū izraisa braucienus bez kravas un 
efektivitātes zudumus; uzskata, ka 
kvalitatīva un efektīva kravu loģistika ir 
pamatnosacījums ilgtspējīgai mobilitātei 
Eiropā, ekonomikas efektivitātei un 
konkurētspējai, optimālai energoresursu 
izmantošanai, jaunu darbvietu 
izveidošanai, vides aizsardzībai un klimata 
pārmaiņu apkarošanai, izmantojot to kā 
neatņemamu ES transporta sistēmas 
sastāvdaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
64.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64.a. aicina attīstīt un izmantot 
inteliģentas transporta sistēmas, lai 
pārvaldītu satiksmi un samazinātu 
satiksmes sastrēgumu skaitu;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
65. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras 
pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas 
apdraud ekstrēmi laika apstākļi un 
ilgtermiņa klimata pārmaiņas;

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras 
pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas 
apdraud ekstrēmi laika apstākļi un 
ilgtermiņa klimata pārmaiņas, un aicina 
dalībvalstis koordinācijas procesa Eiropas 
līmenī ietvaros sastādīt vienotu klimata 
pārmaiņu apdraudēto Eiropas kultūras 
pieminekļu katalogu;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Marian-Jean Marinescu

Rezolūcijas priekšlikums
65. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras 
pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas 
apdraud ekstrēmi laika apstākļi un
ilgtermiņa klimata pārmaiņas;

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras 
pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas 
apdraud ekstrēmi laika apstākļi, ilgtermiņa 
klimata pārmaiņas un nekoordinēta 
cilvēku iejaukšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
65. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras 
pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas 

65. pauž bažas, ka Eiropas kultūras 
pieminekļus un kultūrvēsturiskās ainavas 
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apdraud ekstrēmi laika apstākļi un 
ilgtermiņa klimata pārmaiņas;

(piemēram, šļūdoņus) apdraud ekstrēmi 
laika apstākļi un ilgtermiņa klimata 
pārmaiņas;

Or. de

Grozījums Nr. 197
Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
66. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

66. aicina dalībvalstis koordinācijas 
procesa Eiropas līmenī ietvaros sastādīt 
vienotu klimata pārmaiņu apdraudēto 
Eiropas kultūras pieminekļu katalogu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 198
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
67. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

67. aicina dalībvalstis un reģionus veikt 
tādus visaptverošus adaptācijas un 
preventīvus pasākumus pret klimatu 
jutīgās, sezonālās tūrisma teritorijās, kurām 
nav reālu alternatīvu, kā ūdensapgādes 
nodrošināšana, aizsardzība pret mežu un 
krūmu ugunsgrēkiem vai krastu 
aizsardzības uzlabošana, lai īstenotu 
ekonomiskas nozīmes tūrisma un darba 
vietām un ienākumiem atbilstošas 
infrastruktūras nosacījumus un novērstu 
ievērojamus ekonomiskus kaitējumus 
produktu vērtību ķēdē;

67. aicina dalībvalstis un reģionus veikt 
tādus visaptverošus adaptācijas un 
preventīvus pasākumus pret klimatu 
jutīgās, sezonālās tūrisma teritorijās, kurām 
nav reālu alternatīvu, kā ūdensapgādes 
nodrošināšana, aizsardzība pret mežu un 
krūmu ugunsgrēkiem, preventīvi pasākumi 
saistībā ar kūstošajiem šļūdoņiem un 
krastu aizsardzības uzlabošana, lai īstenotu 
ekonomiskas nozīmes tūrisma un darba 
vietām un ienākumiem atbilstošas 
infrastruktūras nosacījumus un novērstu 
ievērojamus ekonomiskus kaitējumus 
produktu vērtību ķēdē;
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Or. de

Grozījums Nr. 199
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
67. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

67. aicina dalībvalstis un reģionus veikt 
tādus visaptverošus adaptācijas un 
preventīvus pasākumus pret klimatu 
jutīgās, sezonālās tūrisma teritorijās, kurām 
nav reālu alternatīvu, kā ūdensapgādes 
nodrošināšana, aizsardzība pret mežu un 
krūmu ugunsgrēkiem vai krastu 
aizsardzības uzlabošana, lai īstenotu 
ekonomiskas nozīmes tūrisma un darba 
vietām un ienākumiem atbilstošas 
infrastruktūras nosacījumus un novērstu 
ievērojamus ekonomiskus kaitējumus 
produktu vērtību ķēdē;

67. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionus veikt tādus visaptverošus 
adaptācijas un preventīvus pasākumus pret 
klimatu jutīgās, sezonālās tūrisma 
teritorijās, kurām nav reālu alternatīvu, kā 
ūdensapgādes nodrošināšana, aizsardzība 
pret mežu un krūmu ugunsgrēkiem vai 
krastu aizsardzības uzlabošana, lai īstenotu 
ekonomiskas nozīmes tūrisma un darba 
vietām un ienākumiem atbilstošas 
infrastruktūras nosacījumus un novērstu 
ievērojamus ekonomiskus kaitējumus 
produktu vērtību ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Elisa Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
67.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

67.a. uzskata, ka tūrisms perifērijā un 
salu teritorijās ir jāņem vērā, jo to 
galveno ieņēmumu avotu var ietekmēt 
lielākas aviācijas cenas, kas rastos pēc 
aviācijas iekļaušanas ES ETS;

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
68. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

68. uzskata, ka atsevišķos reģionos tūrisma 
nozares tālākā paplašināšana ir ekonomiski 
lietderīga un ekoloģiski pamatojama tikai 
tad, ja turpmākajā konkrētās vietas attīstībā 
tiek ņemta vērā tāda sagaidāmā klimata 
pārmaiņu ietekme kā pastiprināts ūdens vai
sniega trūkums;

68. uzskata, ka atsevišķos reģionos tūrisma 
nozares tālākā paplašināšana ir ekonomiski 
lietderīga un ekoloģiski pamatojama tikai 
tad, ja turpmākajā konkrētās vietas attīstībā 
tiek ņemta vērā tāda sagaidāmā klimata 
pārmaiņu ietekme kā pastiprināts ūdens, 
sniega trūkums vai šļūdoņu izzušana;

Or. de

Grozījums Nr. 202
Jens Holm, Roberto Musacchio, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
69. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69. aicina tūrisma nozari kopā ar vietējām 
pašvaldībām un uzņēmumu apvienībām 
attīstīt integrētas stratēģijas, lai īstenotu 
šajā nozarē emisiju samazināšanos un 
uzlabotu energoefektivitāti, īpaši transporta 
un izmitināšanas jomā, kā arī izplānot 
tūrisma iestāžu aizsardzības pasākumus 
pret ekstrēmiem laika apstākļiem;

69. aicina tūrisma nozari kopā ar vietējām 
pašvaldībām un uzņēmumu apvienībām 
attīstīt integrētas stratēģijas, lai īstenotu 
šajā nozarē emisiju samazināšanos un 
uzlabotu energoefektivitāti, īpaši transporta 
un izmitināšanas jomā, kā arī izplānot 
tūrisma iestāžu aizsardzības pasākumus, lai 
veicinātu ekotūrismu un pasargātu tūristus 
no ekstrēmiem laika apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Silvia-Adriana Ţicău, Dorette Corbey

Rezolūcijas priekšlikums
69.a. punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69.a. uzskata, ka tūrisma attīstībai ir jābūt 
ilgtspējīgai un ir jāaizsargā vide;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Silvia-Adriana Ţicău

Rezolūcijas priekšlikums
69.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69.a. ierosina attīstīt ekoloģiskākus 
tūrisma veidus, piemēram, sporta un 
kultūras tūrismu, un uzsver, ka 
preferenciālajiem tūrisma galamērķiem ir 
jābūt tiem, kas aizsargā vidi un attiecas 
pret to ar cieņu;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rezolūcijas priekšlikums
69.a. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

  69.a. ierosina attīstīt ekoloģiskākus 
tūrisma veidus, piemēram, sociālo, sporta 
vai kultūras tūrismu, un uzsver, ka 
preferenciālajiem tūrisma galamērķiem ir 
jābūt tiem, kas aizsargā vidi un attiecas 
pret to ar cieņu;

Or. en
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